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 41 زنرذ 701111آ:1آ:15 111017

 31. زا[ ءداع لع ةدعرت, لمصم 1!" عمانكدعصعسا يحتل 2 ماهعم عد اغاع لع

 1' ثلرممص هدتعتسملع, أ ىدتت, لمصم 15 مةودعصتع ة0110هطب 5ع 501037 ق1 ©012-

 رد عرج ءعرص عصا لت ممرتعممت نماسصع, ه 1جتأ ىمصمأا“ع 1ع طانخ كالا لكل

 مممزدموغ, 1ع مادص نتتأ 2 ىانلاتا أ 1عو 20 احد ىنتننأ 2 عنق ذ 55 015ممقل-

 نمد. ةلهانك لعتمصمك ذ مماتعع اهدتس تعدلتسع فمدصمأاع لع ]هذ محفصتغت»ع لمصخ

 صماحعااع ةلتانود ه نام هعنعدانعر عا ذ هعالع هءععدمفامم 07عام عع ورح

 [ةهلصعد عصق1لةعداتمصسم ىةددع 1عدودعاا عد 1 ةعصعع ممملععمع !هدتعصتا 5

 معدذمات*"ءعذ ماسك هطوط لقط[ 5.

 81[هند 1'ةطم» ل طماتك ةحمصم نذ لمدصم عام نع 2011+ انت طدض. آن وانعم

 ىننلطم-اكطةل] ءائدص ه ءمدفدع»م ن 11ه لقصف دود آا1ءانمدصقتتع ط10عدوع

 ماطتوستع, عا ننع 11. لع ةدعرت ه "عمجملتتتغ ذ 1ه ةدتتأع لع ورد 371155؟-

 رمعمصت , 61211 مص ءعىععا] عدخ ممتصخ لع لغمدتت موانع نى ععصتعع لع تعءط عن ءطغق

 رصقتك 11 ةمتخ 1هنص لع مممودعمعع نذ هع ندع ]د كتاتوتع ه مطقتطاعدمسأ آع

 لمهز16 لع 7مءامس عم. طتسآا نعدعع لع [[1ةهعاتخ هد 15 ا[ ةعوطتتع ةهنمطع د نا

 زصحص صدع ]1ع ه'ءوأ [دتأ ةعصاتع مددحاماتأ هان ]1كادصتخسمسع 2 مفصغامم ةحعع

 13 هت عانع لع 81ةاطم دعا, ء”عواسفع لتعع لعرتانتك ]جد محعت» لن ظعصعملع زاتكوتف

 !*هءؤوس ةتامصتت ندع, لعماتتم ]عد طمسلف لس !'ه] ود زانكوتننددنع تاحتعد لحن 1م عت

 ]رددصق اهانأغ5 معو قصاننعد ]عد 8[جعحصحمم لع []جتتتت هدأ ىعاتتت ه 101111 1عق

 طمدصصت ع5 1ءاتاخم5 هذ تصع همصصقتئدوصعع مهتكمصصغع لع ]ج احصعتع ةضوطعت

 لمص امدتتعد هع ءمصاصسؤعد, هنن صتلتعت لع ]جه 0لةءولعمعع عقصفسملع لعق

 ةاحلعم, ءال ع5 همصتتستسعما ذ ةاع صا هزتن عد دن محغصسصع 1528. 0 131-

 اننلع 0'[طوحلكطدلا ءاععص, عد مصدغصع اعسصرمو ننال يأ انق-عماتتا ة0وان1 1

 ماسكات هنن ينعداتمصق ءمساتنه01ءام15عو ةدصق 15 ؟ةقوةتعأ ع.



 2 اال د فيلل قل

 طمتتس ]5 مرسم هوتانمص لع ءعالع مدصاتع لع ]5 مصمم ععر طماتك 2105 ان

 ممعمتتس5 هذ دس "ةعدعال لع همماتعود ]:[(ةعدتسعد, تفنللتعغ هنن دع ةاقنلع لع

 [' نع هكحسفانعمصع مدس اكصصمل- عللتس , هءمصفامتسع لح ععدصل كوله ننس , عا 10

 انادسلف لكم: ا-ما-عمم هدج «]ه معتلع لت ]جهلقهتق .» لكصحمءل-عللذص ةاقتأ جهق-

 ةرمصسسغ مما ]5 ااتةمواسعع. 86 ذ [ةموطقس 11 طع ةع دخلا هنن معز لع

 تد]دنتم نتمسك ذ 1'دعع محال 11 مهضعوا نتن 0'جطمصل 1ج 2ءموعر 12 1650[1-

 ممامصحتع , 1ج ظوطرت] هدمنع عم توسع , [هح 101 ءمطحصم ع هلت 211 (مصاقأ ىرحتت

 !هدعاتمدصقتسع مادطانع, ءا دتفاامسصاأ 1ع ععدق لع 1ءعااصوقر ممتن كنت ننعم عادأ

 اعد ممقاعدز هدر ذ هعاتع 6م00لتعب ادعت ]عد قيحوطعو ءا ]ع5 ءجووصق , [هانأ

 ا!رمرصتصع نادت ىع ماوتملا لع ]116[ ةعداتسمع [ةتكدتا لعد "عتق. انهن 6 لع 1آ'طغس

 عمم ١( 161 067. (], ء6قأ خعللدنع لندن مصانع هصق ةرددتنو ]1ه حمال 0ع طوس, 11

 هى عمودتخا لعد [هصعاتمسدك مانطاتعسعد لمصف 1ع مديرك دحخغصع لع [اهساتت , ءأان]هاتتق-

 ددتأ لع ]اةصاتسناف لع لعتح لع دوم طاف. لل ظدفحمس, ذ ظقفلمل, ذا ةقدعتللب

 مهسامدتأ هاك ز1 مدقددتل, 11 حاعصلمتا مدعاعم لع طآدستعر, ءا هدد ]ت1 كماطتطت ا1-

 صتونملا لعد ماغءععد يتع تءاتتحءاأ محتولا ةعستتعد هدت يت'مد طن 32811 ةكتعق-

 دوعد. لكسدمل-عللتط ه "عم»ملتتأ يتعايسعددتصق لع عد لمءاتس عاف. آل

 اسكر 11 هطصتق ه مصاصطتساتمد نص معومعتل مدتعاتلت ء' ع ]عانتعد ها لع

 طتا1 ناك لع طادضتتر نتن طع 20115 ©5أ ]جولسأ 161 11 موعدتل ننع ع5

 مافععد نأ ةامتعسأ ءصاسضفءع5د لقصف هع مععدعتل ةعتحتدتعدأ لع محملغاعد لمصق

 اع5 كمصعوعا[ عتعد ها ءادعم 1عذ طمصصعم لتوانطصعاتغق , ذ !'؟ ييعصحر»1 ع لعق معد

 تنعتأاك لح طحقمصع ععصت»ع ليتل 021 223112128121 ©0115 0 (زرمن عصا. 2151 تت

 لعم ماغمعد نتن هد 616 معرنملمتتعم مدع اكصتشل-عل ند طع ممتعا مقق 1

 دمر لعد معوهدصعم ذ نت عالعد ةامتعصأ ةلضعمدؤعق. (نعد لتحت علق 0 يكتدحح ع5

 ىوردأ 163 ةتتتق ع2 7615, ]عد ةتتاتخعو عم |ةلفالت ماع, عاب |الناف مصقفلتتعالأ ,

 ل1115 كاعد ف ةدخعصلعع. هدبع عد ةحتمتع [ةصخعأ]: ععمععر 11 دمتف ه الطن ١ع

 ماتت" هتتح "ععاتعتا5 طلقام1 تعد نانل 5ع 011غ ذ 12 ظاطات هان ئيدع طق

 انمصملع, همامحصحسم ءدخ ذ له ععدصلع (ناعمصتوجمع 0'لطصمل-ختنع*. اندع 1015 ع

 مودم لاهل هطاعصتت , طمدتك ةكوصخ ان 1ع مامهتعتس لع تععمدصمتا»؟ لصق 1عق 12]0-

 ةديصقق هعتاحتسق 35538635 م1 6131 دا ممجكمدصعأاو ذ !"ةتتاعاتتل, عأ ىاتل 16هو-

 ' 3[هصتتمعكاذ ةعوطعو لع ]ح ظتطا هاطغوسع مهاتمصماع , دما ةمحعصا مةععصتس عدا ططقق اذ

 مهانمسدملع, هصعزعس ![هدلق , م" 1373 ءا ط7 هملعع مدع 81. ظعتصمتتلر ص"* جام تأ قاتلا.

 * ل[هماددعتاك هصدطعو لع آه ظتطاتماطغوتع
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 نحعاك 1و5 ءمصصص عجاج عاتس5 ة'ةامتعمأا اتق. الاخ "ءداعر ]عد ![معصعساف كانع

 ممتع اكسصقل-ءللنس ةدصغ 5ثلتعفد هذ معد مخنك لمصم 1ع مغتصع ةيماتخ نانع 1و

 3لهعدصدم : هعدأ مدسمتخ 1ه مصحقصع مععا ععءاطع لع ةاجتاعر 1ع مصحفصع م01

 ممن 1عد زعتع لع مطماكز 115 ممانحعصأ ننع 51 1عد ةءعصاك 0ع آآه هدخ

 تن اتص 51 عدم ى5نععقن, ءهاعدأ يتع, ةمانك 1ع ؟ةمزدمتا لت ةارتاع, ها 10 06-

 معصم لمصحس تجغ لع اعتصم ةتحاتخعد مخفض عذر 115 ؟ةرممص لمت دخن ذل 1 عدرحتتأ عقص ةعفل

 (مرصتحصع نصع ةاصألع انهت عأت مد لع عد مجم جععمتتج ةحتتنقلا اع صفاتك ات ددصخع

 ممتع عج لمصصعت» تصع 106عر طماتك [ع5 ةحتوطق [ةثأ مسوع6ماع» لدن امد

 الاوصتس ههنا ذ ظدفذمو , منك لعف طمصلم لب "لك وعر !'دص ل46 0ع !'طغ-

 عارم (1هذا4 هدن 1هذ5 لع ل. (ن.). 11 ةاهتغ 1ع طدعع ةعوطعر ها ظظتقدتا >6-

 محمصاع» هم هدتاعرصع ذ !ةدددعأ, طلق لقط ةطقست , رجقتخ 13 ل عوععسلممعع

 لنك محمص ءا لع ظعطرتدن-ةلحاه منو. قعد ةصعغا معن, ةتطقأ نننمد 1ع ؟عرجحت ماتتك

 مصل, ةحوتعمسا ظعدصف لمصم ]عد عدع»ءنر هدج ماتتافأ, ءمدصصصع لتكعصت [عد

 قلسوطعدر, 1عد لمص غعد نتن ةيسعمأ العن انط معا ةحوصت !'1ةاميصتخممع ءأ ربح

 معمم ةزجتقم. (؟ عدا رعت 1ه ممفصع ةرجمومع يمتلك متصععمخأ 5 ةمطاتع لمصم اد

 جهللفع صلف ىكدسع لع !'اكتيجاطعمتع عا لح "انعم. آه طءوصعطع ة اهجدعالع زأ

 ةمردهساعسملا ةامتاأ هعالع لعم آ1ءةدمد[[ةعدصس ناتت هععاتز هل عدخ ان 11 هنأ عد

 موضات عدلت ه١ لقت

 ]ع مؤعع لع [امعتعا دع همصخسمللا قلل. طع ممدصح معمم نعم نع لقا لع ط[دس

 رخص , عوانة لتعع 1ع حمص نستتأ "عوتأ هذ دو طهتكددسعع هاد هنن محمص عمأ لع

 كعمصعافامم , 1011 (ةقدعست. لصق اهنا, دتتحدست !دمدعع لعف ةعدطعم, !'ةهتصف

 06 ةءو 8آك ة'ةامصغ ةجرعاف 8[هطقصصعل, 11 معلا 16 ةيعصمتط» 0:ةلطون-

 8لمطقمسحست عل. طمس م'ثكا جدك نص صمم , ءعذأ نص لفعحم لت دما ةسولطع

 ممتاز نحت ةاعطتطلع متعب [اهستت وأن 1" ةودطتمل عصخغ لع ]' مر وددامد « طمطتت

 « نحت عمك هتللع دددتع ]ع ةملعر » هدج « يتت 1دتغ 1ع مصصصعت»ءع لع ]هج ةمتع.د ]|

 مدتضتل يتع عالم ةحدتت ثاغ !اةصاسقاسع لت مغعع لع طآدسصت هنن لع نتعاون نس

 06 هود ةهتعتتح. [[هعلت هىأ ةرمردعام 1م 1[01ةحعححصم عد مدع ]عد ةعمحة تصف ةسوطعم

 /ه 11071: هدخ |ء راآذ لان 11ه عد. (نعو دهدتاعد لع مط نتعاأم 1 عحص عصخ

 اذ عم هد 01 عمغ لع ممدحق مهل مصجتصلل ([11 5

 [لمسس ةامتأ دغ لقصف ![؟ةتكدصعع, كد [هصئتللع ممددقلدتأ ماسعت عدس حتا

 ]1 عو لع مةلصحت عنو هذ 1[ ءوءطقس , ؟تللع ةزاتتمع ةحن طماخل لع [ةقومتو. ]11 "ععتت

 ' ىريرتل هد ىريرتل نبا.
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 تصع ةلسعهتتمد ا!ئطغملعر ءا ةهيحمسأ اماتك هع يد'مدد ةدكءعاعسمتا هلمدتك لقصف

 ]وو ثءماع5د ةسوطعد. 8وقذمدند طع زهانتقذدتا مانخ لع ]ج محغصع مهدد 6صلغ يدع

 اممزك ةاقعاعد ةتتموسمحمسا, 1[هعذودع ظمفعلما تقوصقتا هذ 13 1هزك دنع !'()ماعصأ

 ه1 0'1ءءال عدت, ءا يدع 12 ؟ةل16غع لب 11 عع ها لع !1ةتيجطعمتع ةامتا 1ع هعداتتع

 لح ءمصحصم عرخعع لح محمصلعب دغوسصت هزت, ءهللع ةحتوتا مطقعت76 نع موت ع

 لم ىمرح صممه صعع , كأن 1عد 1عااصعد رب ةاملعسا هنلاتحةعق ةهحعع ةولص. 28نك1 عانت

 طتطا1 هاطغودعم رع ةامتعسا مدتكعف ذ 15 015ممدتكتمس لم ماتطاتع, >0اةصتصت ءاتأ

 تسع يننت هحادلا ناغ [هصلغع نص ةلغعأع ةتتيجدعتحمسا, عا ينامص "ءوعدتتلمتأا

 ىرصصصع ]جه ممعصتغاع ننت ثنا 66 مصتكع كح هنمع] ةمانك 1'1ة!حصسصتخسصع !.

 مس هرمدعاغ , لمصق ىد لعتحت ندع 8[جعدصدم 2, لكختسع لع ءعد طتطاتماط غلتعك

 هان ةلالطسمتعما ]ع5 ععصق لع اعااسعد. ند ةمتعدل لع مانتك لمصق ]12 تعدت

 لعدجت صدع 8[ةعدسم ندع [1ةضص ةحتدتأ هلممأغ 1ع ماع ةءطقأعتاع. 8هددص 1عو

 ةاسلعم مسمر معسصعمأ لتتعف, ءللع5ذ ةحدتعمأ انعم ذاه ععدصلع مطمدوتغعب 1و

 6ةلاغوعد هع معدلقت نجا ةمدتك نص لعق مما نن عن, عا 1ع معو[عودعدم ةدقءعاوسقلا

 ةعلمووغ مصانع دصع ءمالمدمع هدج ءوتأتع انتل 1201117.

 موصات عادل] ةمعدح عمأ همدقدع»6 ذ 12 مع غعع 5 ةم-

 معالم مممعدمسمأع هرج عمععاساع منوع نع. (ن' عدا

 13 نانع 5ع [مماتتتع [قصق 1' 6مو15ةعاتت" ك1 طحان"

 نمت !ذنأ [ذعع ذ 12 1[ءااع , له هتعاطع ةممعانع

 ممل. ل لعمتتع لم متطعمط (مءاماتت عممعمأ

 دنت 5مععاقأ[عات») , ءوأ 1ع متسطمت» هده ءطقتتع.

 كد ؟معع لس متطعممط , ءأ ذ نصع ءععامتمع 015-

 امهصعع, عدا 1ع 01/ع]) هرج طوصعر ء'قعوأ ]1و اع

 طتصع لن ممدهلاعرأ , تأ ءقأ كا

 (مهمدصعأا»ع 1عو مدعو1عو لع ]ةصحفتس ةادع

 50غا1عد نست دع اتعدصعسا 0لعمغمع ]سنع كه

 مصمدومدغع آكأ - خماطمع, 1ع معدوم ءدا نص

 3516 ممن 50[ عطات مهن" ل ل

 لع ءمامدصعو , ءا هدبحعرا عمل ءعدحعمأ لتت ءقاغ

 0ع ]18 ءمانإل. ((أعوأ ةمانق ءع م01 اتع اع 15

 مم[عودعسك لمصصعسا اعد 1ععمصق , ةعع70ات-

 ماك عا 2005565 ن 1عدعذ ءماممصمعد "عدم وعألا ع5.

 اعد ةنن01 عدو , نعمل دعما ةععماتمتق , طهطا

 نعمعلاع ةساماترع ل' تع آه ءمصصستتصطا مالم

 ءراخع ]5 همانجع عا 1ع مجمعؤمانعدلل معاتأ ةامع ةصح

 اععلتاع 3 ؟ه1هصاغر هدد دمرت عج ندص ع1

 ١ 6مدصلع (نطعمصتوتع 0: آطص-مل خلت, ةصع

 مغع 483 لع 1" طغوت»ع.

 * ((10عوومانتك, م. 26 ءك د7. (4 صتمتصو

 لضم ل1«دات هدد مص اع هتلكع , 1عو "علمت 5 0ع 0

 لغوزومعصأا اهدهز هدد ]ع اعداع ةعوطعت)

 3 0م حعجعو طاعصأمأا وسع ءءالع هلاتتقاتمص

 دع ممتد عد 81650 مواهتصتع عا عد 2عطوعر

 لت داحدمأ ممغصع لع [آ1جمتعأ. 2هنع دع تعم

 دمع 106غ لع هع نأ 5ع معدات نممتأ هلم»5 ذ

 ظدمدمو, 11 دملطعو 0' ءعممدع» ءع وانت ه نعت

 عمعم»ع ةسزدات»'طتت هلت (نةزععر, نات هنأ 1

 مسصعت مهل هعصاعع ]1[ ةعةتاعع لع ]1 جماع أ لع

 اهداع ]': ةلتومع. ؟هتعأ نم يلعدتأ لكخدصع مماع

 نانا 2 ناغ نلت عغع دس (نهتعع محغصع مقنع 01. 1".

 [رمعممعا , مصعسصط»ع لتدانتسعسف لع 12 20غ

 كك

 « لب عمععتساع ةممعافع متمدويتغع طلق ةتتح

 كيصع هد ع لنا عرسصت منع مدع ] 10ز 5ءآ) عت عاتك ع.

 1116 معمأ ناصع ءقضصذع هدد دن 20عر ماتا عالأع نات

 هل علعأ هاك عرضا, ةكتعع هان ةدطق 7010.

 « لدوصق 1عو مسام ءامدل عد مطممدنانغعق , 1ع ! رعد
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 طوححصصت 1ع5 مرم[عودعتتت5 دمدنك ![عودودعاف ةاسمتح [آدعسب هدد كاع قطموانع

 '1' دحهصحح 8[ هاج مسحتسل ءل ممتن" ةهعمعع لعد /[م0رناد هدح اهل هصق مهدات ث-

 ا1نتتعق, ءأ قلحا"ةلطل- هل (تدفطوسات مما 1ه عيتجصتستة تع. (نعاستمعا, للتا 0001

 مرح ه56 ]م1انق1 ال5 01171383 لمان ةددتا لكتصع اعالاع مغرتتحاتمصر, للن'مد

 ىمعصقتا 0ع 1هتص مداد 1!" عداعصسلتأ '

 لامدتك مهصو1 همك لع معمق عاود عط ءماق دانت 15 معضووصصع لع طمس معاد

 لمص ]ع5 (معصخع مرخعصت غتعد ةصصغعم لع دو دلع. ند معاد هعردعصعامسأ دع 1ع

 نمع 116ع لعو 115 01 ؟صعصأ هدطتتخ, ن ]نت ءا دد [حسصتااعر 1عو نم

 مع ءدأق نانا 5ع مهقددل عدا ذ ءعااع 6مم.

 آن عمدتتم 1ههواعصردو 1ع اطقلتلما لع دعم ةحوتا معضل مص متعقأانوعر

 أ ]ح ماهتكددصعع مثعا1ع هةر عمملتا 3 لعد عقم مجسم ةداتن عمم عدقتتأق. انعقد

 رست لع [ةهعانمص دع محمص [عدامه 0'ةلطمتخل لفصو ]ع5 ممارتس ءعق ةلاتتمعد ن !' عدس

 رصمصأغ لكحصع ءمطانع]ب هدن ءمدمماعر تأ نمع

 ةءمأع مماد»ع 1"! عماذصعع, ععص معمل يحعصا ءىمصق-

 امدتاع عج !محصصع لع ]!لمدوتتعر ات 18 806

 ء'ءعواسؤف-لزمع عد لعطمعد لع ]ج دصمدوتعع.د»

 الكم هع نمت ءممععمع ]1'ناهأ ةعاتعا لعق

 ةاتلعد ند لج ممدونغع آائا-ةمطقت هد معنا

 ءمصقم] اعع 1ع لمدعصمل ةقام ندع لاح طحمتق 0'0-

 دل 1835, م. 367 ءا كادتات. عا لدن طصممتق ل'دحت]

 1837, م. 327. آ'هزلعت ةانذذ1 1'هاتحلةشونع 6

 31. آردصع اهاناسأف كش هععوتست هك اطع ممل 5

 هل هسقامتتك وك الع جماع 18لرماننسكر ماحس

 0معور 1837, م. 28و عأ ةاتلال.

 ' امدتم صمست صامصخ هع لععمتعت» [دتأ ذل ان

 ال1 ءانمصصحتعع لعد عمدسست هتتكعمسد ةعفطعق , "0-

 لتعم موع 1ع ءغاغط»ع ةمرتمداطتم ةمنذ 1ع انادعع

 016 نييوغللا ناقبط 2 ةاعولا ةيغب بانح

 ةاغلاو. (11هإت. ةانرع هعا هحسمعع 1ع 101 ءاتمصع

 مهتعع طتطاتمو»دمطتوعتع لع 1130 1-آكطملاو

 011. لع 1 1810861 1176 م: 2511 65153)

 نع ماعدأ ندع منءوصص عصا ناحع ]ه اظزطات ها غ-

 ونتع مقاتمصحأع 2 !دتأ 1'ةعوستكأانمص لع عا

 رص ممر هصأ هد "دمع, ءا 11. [ذعاصقت0 !'ذ م

 5ماتق 1ع مع 683 كس دما ةصحعصأ همدطع. ( هد.

 ]ع5 !هآلمو 1و5 ءا دوج 2.) آدساعع اهتا عا ضع

 مستصاغع ذه لح مماتعع نبع ؟دلعت ه مصقدعا0ع

 عم طمتق ننت 5ع مادعع لمصق 1عد ءصاخع-ءماهدص عل

 رصعمسأاك لم موصع اغسل عاتك. آنه ءماتت" ( 54707: هاد

 1ماضساست) دادس ءةموعع ءةتلر ع6م 661 -

 رصعمأ مذ كعأل هديك عسا, طمخصغع ل ءماغ لع اه

 31ءانلطع مدع 1ع مدهعدمادعمط , عا قات 145 ال15

 داج765 «ناغقر مقنع ع5 مماناق 0 مع عما ناصع

 عمصصتخ لع مماتنتعك ةصافعلعانظر نا 112 01

 ماسمتعتسو مصعد لع ءم]ممصعق. (ن ع5 019

 5ع ممر عم 720554110 هاج 012101 عز ءا عم مط

 لدصخأ 1ع ةماامط]ع هموامازعع عدا 1ع مممعذمانةط

 «قةسح لعمع مكصعت مدتتح 72053118 0ع 5

 مممدودغع آك١1 كمطقع دمصغ 005565 1ع5 ممسمع

 (قاور» ماسصعا ةقورا]): هرج ممدستم ع 01251 5

 نطفصساط»عو ةلعءافود هسحع لل[ ةععصاعو مهمحتصم

 26و 11” عر ماع ءا لع 1'كامدص عع ننت عصح

 ؟مهزعمأ لعد ن1 نقنلعد خذ 12 محمدون مع انم10 وزد

 [ ه1 "ع. (0 عا نان عدءانصق لع هعو هانتقع م05560هتعصأ

 هنا" عامز5 0ع ماعطعج طتطاتماطغودعن, ءا ]عدو

 معز عصتتق لع ]1عدرعخذ 0ماهاتممق ةقدات 731421 310

 ةانتلتحساف ءا ةنتح ممم[ عدد عانس 0'هطوصءمصاعو

 مهاتمدف لع راح معد. كسزمتتعل طتتت 1ع طاط]تم-

 اطغوسعم ةمصغ 16عدعمت عوز ءا 16و مهاتمصق 6-

 لات[ ع5 قلن 110

 « (نهطحصتع ةمص ع>ع5و عج 116[12050 معا17 عدأ

 ةارنع مصمق10غعغد 1ع [هحطعدتت للتنس ةدلطأا ةاتا“
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 امؤرصتاغ لع !'صمتسعز ءطقاتتاع 11 5ع مهم مءعاطم لع 15 ءدماتملع محغطسدع. خدت

 ممم عا هد [آمستسا لص هنت زدانتت, 15 مسصععد 80ه لعد ةامتعمتغ 1عد طمهتامعو

 ممعكوتع ةطوواسك لع ]ه ظءردع ءا لع آه 1165ه موامتسصتعر ءا [هتكدتعما نعص-

 طاعرم 1ع اطقلتلع لمص دهص مهم

 [ر«وصق هاج 1 "0: عد , 1 ع5 معتم ءعق "ع عماطس هتككدت عدخ !'ةسامسخغ ةمتساس عال ع لحد

 عطفا [ع. 3و ماهتكددصعع اعصرحم»ءا1م ع طوصقتغ ذ ظدعلمل أ ذ نعل سعد

 همم نعم هزكتصعمر عا هحعمد»ع ]خ طصحغصع ءلاع طثنامتأ م33 امانز هاتتتك "عوز وعاغع.

 رعب لع اعصحردد ةتيحدت حدس, انصع همدصط»ءعنكع ةتالططات ع "اكدت , ةتتاعو-

 مح عصأ ةيدمع] ند 1س مدصفسك , ةحدتت ةطوص لمصصغ ]عد مةتتتسدععم نان عالم هععانح

 رتدلا ةنتج عدتتاا"هدخ لم ]دع ةكعدل, أ مودقددصت 0('1دتق دهدنك ]ذ ءمصلستتع عو

 هرحاونتأ5 ع تع]زهددلع, ة'ةامتأ تفوددصءت ء لقسم ]2 طعصدع. ]امان عمعع لعد

 ظمسج لعم ذ ظدفلمم ادن تعسصرح]ةعنع مدع ءءالع لعد ت5 عار هدحلكت لعد, ['حص 17

 لع !"طغوتسم (1هذذ لع ]. (ن.), نص ص ةهجتتغد 12 طمتكددسمع لع طمع. آنع

 ءطعأل لعد "آت "1 طقسا ط عه, لقفعم»غ مدح 1ع اءاطقلتلع لح انكغتع لع ةدلع

 اطقصر طع ءعوود مق 0'ناعصلسع دعذ ءمصعتمأعو زاتكوتتف هه ططمالأب ت1 ءانأ

 ا1نن هج 4قذ5 (16063 لع 3. (.]. 5و طعاتعاتب قام -فسعوامس نتا 1ع ععمصم] 23,

 هاطغزا هذ اذ ممغصحع ةصمات]و1 هد, أ ]ممرأو 5ع5 ةسصعج ء ةزضعز ةمطسب

 مدع لع !ةصصقع 463 ١( هجد لع ل. (0.) , هنن ل1]12ةاىءطقط ةتعععلد هكمد

 مفخع قل-فعوامسر 1" عمدا ع ةع]1لز هدلعت لع ةعوستخ [هانك كم 06 عأهزحرم عد عدخ

 نأ 5 ةاعملتخ لعمتتتك !'آصكسق زانكويتنهتت 8هدمطم»ع, لعماتتك 15 طمعت لع 2ءدوع

 لاتكون ةنتح لفدعماك لع ]2 '1ةعاقمتتعل

 آم مموصع لع 81ةهلعا-ىءاطقلل كغ ةنعصقلع مدع لعتح ةصقاتتت ا مدق لمصخ

 20115 26 2011170525 235 20115 015مءعدقع» لع لتعع نقدع]اتعك مصماك. ون 1

 ممعصت ةععر 6 هرواعمسدع لعد طغصغطءعد مصتلتتمتسعو, لمصخ 1ع ععرتملع 32311

 لع هدأ اعدحمد لقا لهصق 1عو ءمصاع6ؤعو ةلختغعدو هت 2050 0ع 1 كاسم ع

 قع لع ائخماع, مغ مهعاصع لمصف 1[ قماع صفصلنمدملع, هنآ 3555 ماتتك

 1310 ءم 0 ةحتعع 5هلهلتم. 1131الى ءطقلط , يحن ةتصحقتغ طعدتتعماتج» هل 1151-

 3 ظدصس لهمصف كد (نطعمصتوتتع. ( ؟؟هرت. 1ع ةدتم- 1ع انتصع لع © وعاشت ءأءاع لع اكلم لعن هه 17:0

 ماغصصعما ةعوطعر طخ 723, 101.06 7. كا 5تملت.] 2 ءءاجارتاةءالع» وجةدداعطلا متلك دمعات هسا

 ١ 0م [عمو اناعص 0ع ءمدقات] عن دانت عمو ه6 «(لدسعاا1ع» طءسصاوتاءا, اطآدمطعتس , 3 701. ةصن 8“

 معرس عراق 111 ةامتسع لدن ![ططقتتهغ ندع 11.11 لب اع (هزكاغصسع ؟ها]سصع, نمت اخهتاع 0ع 1'ثمم-

 طتطات هال نءعمتسع ذ ع1 عا طعععر د مادطانغع ةمنك 2« وىدع لمدغز] 5'دوت ذعار طع دنا يدع لع مدعقثألع.
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 اعرع دعم دةقاعد ةاقهتف, صحم” ءاطقتلا امانز هانتتك ةععمطز عع لع يتقطع ءزدأ

 رصتا1 ع ءةحتدلت عمور لمح 1عو 2ععوطتتم ةامتعدأا مد:616765 ادع ع5 اعتتعو لعذات-

 مفعم هذ هعا هطزعأ لمصح ]عد ل116 معصتعد مممدتسععد لع 1'عصحمتتع. وجع نصف

 ىصففؤيدعصعع لن ممفصع مسصعتمءر, 1ع5 عقصفنوتنع عا 1ع5 معاتكهدتقععق تمدح

 5106 هط] عد ر مم1ةصتصص عدا 1ع '[كتسناعم , تعيتسودأ لعق 111 ع5 عا لعف مما صععم عد

 طعأ, يدلك عدمت عصأ ةذ انام لع ؟ةقدعام عع. ()ط 1 ةهلمدو مدحتاسع لعق معاصسععف

 لع 81هدوهان] , لعم متصسععم ل'ةلعم , لعد محتصععق لع آةصحققر ءاع. آنعق ءطغأك

 نت ةاملعمسأ "عتناسم لع هع انعم دع [هحصمت عدخ نصع ءةزمنعع لع مانت, ءأ لعق

 11م5 نحت ةامتعسا ]عدس 0و لعمعع اممدحتةتعمأ هضاتصمتسعد حا لم مائهاغ

 ع ععمصع 0”"ةامط] 1 ددعصد عدا. ظوفذمدو لعحتسأ ةنتقت نصع مدصسعأ مهتتأغز دحقأل

 طفعتصءعممءعدس عدخ 1ع "اكتملع نين بح لكما ءطمضوف هفواتوعم ل مةوزلعت, ءا دع

 ىمصاتعمساتم لك ماهععت» تح 11عبتعصمسأ هطقعتتن كار همردحصتع هز 1ع عنو طاع

 انا, هعاتع كمءعمصفأمسعع [دخ تصع دهاننتفع لع ءةملفسصتاغ5د ممانتع 1ع مهلك.

 [وساعع ةصقاتأمأ1 هج عيا ؟ءامتتلع ةددس >ةكأغ ةرتكاغطسع لصقات عانوا مان

 طاتوسسعر نتنل هولا 616 حاسعرتك يتعأالانعك ةهططصغعف ةتتجت ه2 ةأ 50ه !ةص

 /1سعصعع دم ةصدع لحد امتع ةزمدس-ةلحالطهللع , عا نادت "ععيتخ هلمدتك ةمص لعتتمت ع١

 6م ولم محرم وح عصأ. لمكوينععافر ]1' عممعت عم عصعمأا ةحتدتخ نغم دصتعوسعس صدأ ءاتع

 عرعتج, ءأ 5'ةاهتأ آدتأ ذ !['هددطت»ع لعد ططصمدومغعم. آنعد نل نتعم ءمصاتستت غ'عاأ

 ذ ةلالسعت» ةسرد»: نو لعدم اعطصرح] عنز دحهتف 11 5'ةامطآتا ع5 هةر مععق لع كىاندو

 دات[ مسا ءانبت5 لقصف لعد ءمل1نونعد [هدلغد مدع 1" تاما. [عدعادصأ مانقت ءاتتت ةاغ-

 هلع, 1ع مالفوع عمت لع ظدعلمءع, ةتسقت ةزردمعإاغ لح صمصت لع ىمدح 1ندع

 لمتعاتتت, لماتتا لدم عرمصل معدممد لقصف امددغ !'(©ع وصخ. امد ةلحالانللع وم

 ةتتقدا ن0 ءم]16عع هذ وقدمنا

 ع [انأ ةلمدتك يدع 1ع5د ةدحدسام ءأا 1عم ععصق لع ]اعاطعك مرخص طع وينعم

 ةزماهاع» هذ 1ع همدصق ]ع5 اناخعك لع ةءمربم-ءللة», هج «ةماعتا لع اله معان

 « عامسز » هدتم0-ءل0, هد « م]مدصع 0ع 8 معاتوتمسدب » هامحعل ل, هدد « أ

 « ةتط]تسد ع 1ع 1 معاتعتمد, » ءاع. (رعد اناخعد دع معدقل عدا ءط "هععروسصأ د

 ع0 0عد نصلح ةتواأهلاطعدر أ كولمتأ جاسم ةتسقا تسع نص دعو عع عصا لع !ةلعع

 [هدتتصحعتخ هنت طاعص لع ]”ىةادصتمحسسءو ]عد است نعق ناتنمر 3730[ 6155.

 * 11. 11نماعمأعلل ه مدطاتع عد د 837, ذ ردع مدناع مدق لن ءم]1 عع لع 1ةقومعو. آنع ادت

 6ةاكتصععم , اند هاتحرضدعع ةصاتطساف 1016 ل/- هدأ ماعدا لمصم 12 ععدصلع (نطعمستوتتع 0'[طص-

 0عرد1 و لع» لك »هطع»» نصل جو ارواج دطمهتك ذآ دل قخاطتع دمدق 1'دصصغع وو لع !طغوتمع
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 [امسس دع رممدتام ةتتعاتص لع هعو انانخعق, مهخعع ينع 1" ةمووتتع لع 5عد نات 5

 ةهحفتا م-6ممم0غ "صك عصعع ةعل1لر هدنلكت لع. 1][هنك دعد بلذصتم 5ع ءمرح[هرحصم غن عصخ

 دلتح ممانت' عوتتخ 538ع3. ]بع ةعدل اناعع ندع مععدقلا يتعاون نعآ[مز5 امض ب

 نامتأ هعاست لع :ءءاعت]ج + عع محمأ نتا هد ةعوطع ه 1ع ةعصق ل'مجعاع»سر 5ع تهد

 رممدسمتا نذ 1" عصلتع لت ددحمتس ينل ةهحدلا ةعيدتخ, ءا ذ 12 ععمحتلع لعد

 [هدحعا1 هدف كمصخأ 11 نأ "عدتغاجتم

 تعم لع ماسسخ مح غامصعف ندع ]15 ممزدان]ةلتمد لاحت ءمانتت 211 ةلم»5 1ع وأ لع

 [؟ةصع عمصع (نطقما لنع. آه ممصاتمد ينت "عمةىءدامتا 1ع5 ةصعاعمم طقطتاهصاق

 لت مدوتك ماغامتا مدك ممدخطءءنكع, أ هج ععصغممل م>ه[ءدددتا اه مءاتعتمد

 ءاطعفال عدصع. له مسعصتغع مامعع هجرها عدلا تتح ئ115ا1] صد ةطقر, ءأ 1ع5 دحتنح

 دملسمسم ةامتعسا ندع 3من عواتم ل'ةصعت دق طقطتاهصتق لت مدت, 0' قعدطعكب

 لع طءرودسم , لع الكت لعد هأ لع 'لكسعت. انعد ةعوطعو, لمحت 1ع5 طعاطاتق نامت عطخ

 م6ةمدصعتعج قصف 1عو همطاع5 «هزماصق , 1هحصحقتعما ]ه طمحهز هتاغز ]عد "نعم

 رد ثامن عدا مدك همددط» عنج, 22215 115 "عم 6دءدامتعما 1 مدعع عانت“ 626 ءأ

00 

 ظومدمتتت املأ 1ع معصعتمدل مدمعءطغ لعد اعلانك نتن هدرا ت6 لع ةهددخ

 اعصرمو هذ 1!'هردعدأ عا هتح 50: صحقتك 11 ظطللمقتخ يدع طه كتالع دع انصغ ءمدكآةس-

 ردعردا دنع عد عمل عد. قت ممعصصت عع محمص عصا 0'هدلطأت , 1عد دمتم ع5 ةععمات

 مولعجأا هرج ةرلتعد , ءأ 72عا[ه1 عطا 1011[ قلت م11.

 ]رعد عيعجععد ها اعد تقوماسأهدك مم]05[1110 3172121 266ع55211:عط ءاتأ

 ةنتح ةاملعد 1 نعوتععد ءا ةعضات نسعد. [آدعتع دع ماهتصأ, لقصف 12 مجغآوعع

 0ع دعه 8[هعدصحهم لت ت5 صؤلن1 هنن ]عد ]عانت معد ثامن عدخ [مددطغؤ عد. 11 كتأ صدع

 1ء جعدأ لع ]5 1[ نعدطتستع ةحوتا عود لع ةمدللل ع, أ يدع 5ع5 [1ةصحأط ءوتتح

 5! نملعمصأ ةاعتستم !. اند 1!دكانع طححتل نصحت كعصدر, يدت ةءععاخولا 16 ءاك غد عصأ

 ذ اه مغصع ةممونع, (0 محم -هل-آكطمجلت هنت ياحمام 1عو مممصحعد ماقهتسأعق

 (رعموجلمصخ, 1ع عمشا لع 1ه 11[ نمدطتسع ةاقتأ عقمفسدل مدسصصت 165 !هددعاتمدح

 مهرسعو ءءءامدتدكاتىمعك عا كحتلك, معص ءاجدل عددعصتأ مدحت 1عذ طمصصتع5 ع

 ممعع ةسوطع ءا معمودصع. (0د 7011 5 عععدوزل صعدت ةزجمةخهل اع, كقصق 1ع "عد

 تدعتل لكحل عللتصس كغزذ كاع, 1عد ممسك لع5 نمنع كك لعق طرحت 3

 ١ (1-عووماتكر م. 6. لع دمع ةصاك ةصغلتتك , مدع 11. 1ع 00ءاءادع

 * 1ضهاوذا»ع 0' 0ممج-هأ- كمر متتق , ماتح 1[ هعمعاعع, طوكتقر 1851, م.

 طاتغع, مدل ستاع ع ةععمسس مدعم غع 0' جاحمتأك
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 جمامط]ءدر عا ]'ةباعتت طع مممصعتتع م05 لع تعمم متع ان ةءاطقسات] ]هدد لع
 ع ينتلك ةاملعمسأ كح ةاهك لع ؟هتعع. كنعد مصصععد كتجحص ةصعق اعقل عطا 3
 طمس عدت لع طع ممزصك مويتةملابع ناتو وعدتك عماتل عقم فسصدل. كاودنق كا عتق
 لعدتح [ةتاك ىاتتخ 1[ةووصتعأق 20115 35 طا ءصافأ ذ ”عوععمتم. اند ءطعأ ةصوطع
 لع ]د طن 0'ةمددل ءا ةممعأف 50م عو, ة'ثامتا صف دنسع ءةمغعع لع ةعلج

 عدعتتسع ةدتع !1ع5 طو»لك لع 1" تماحعتعر ةهتنح ةصحاعمدق لع وطور ]مدع : عدا
 ال ك0 رتتصعم لع هءانلع ةصاتوتع كاف, طفاتا اه الع لع [
 530 عقب ن1 ةك)اتنةلا 3 مهرج ث1 مرح 1 ع5 عمت طغممتودعم لع ا" فعوطاعر ةاالهلا

 ةتتججمثد 0ع ان 1ع5 مقاعد ءأ 1عو طمدصصصعم لع اهلعستب طمصستع لع عانع©
 رصقتك هج محغصع ةعصردد طفصصصتع لن عدت 11 ةحادلا ]و ممووسانع مخمصمماع تأ

 ]1و رصغصمت ع طاعص عمضتعب 11 طع 5337311 5 ةصسع ب: دممتق 11 ةدحتدتخ 12, ءأ

 زا ه”ةامتأ ؟مصصغ مصع طتطانماطغوتع مصمدؤع لع ماسخت عدس محتالل و 016
 ماسمعت , لمص ]5 ماسسرددتا ةامل عطا مع هاته لط] عد موس 1 عم طالع هعقعمأ1 0

 5جلمعو, عر دع [هتكدصت لمصص عدم الصح عواتاتتتع م01 831ة1ءا-ىءاطقطر 3031[ "ععات

 ]ع ناصع لع ةدجانتعللمساغ هدد «ةمغع لع 1” عصام ٠

 آنع لعتست خصم تأ عدا "ءامتتك ةذدسصع [ةسنالع 0'هتعتسع هصمطعر نتن, عع

 رجاتتك نص عممصل همدصاط»ع لع عمم غدت مصدق, طةعطقتا انت" 13 ءمصماتخنع 22316-

 هققعتمع ةزاتفع داع دعم كا 8وفذمتتقي ةتنح محمد لع اه للع لع

 ؟؟ةووعاأل. آنع اتلعع لع هعانع طصتالع كامتخك ءعاست لع مصصععد لس ظوتطوطغ ءا

 لحب ةسول 2. 0 ]عد ممعسصسط»ءعد لع ءعاتع ططيسصتللع ةنامتعمسأ مةهق51هطصغق م01

 آم 1[ فعدطتسع , عا 1_ةصحقل-عل لنص ]عدت ه ءمدفدعتم دبس ءكدمرحاطتع مهتان ءاتأ1 عل"

 لع ىمرد تععتعتل. آنع معاصعع نتا "6 عملا جامو هاهم عاقل قلعت عل, ةهغ هرج انت

 ةهحوتأ ىصلخم6 1ع اناعسع لع 8[هطقلممتط-عل محسن هده ل1 «ععاعمس لع !' عصا عد

 ' (ع5 لغامتا5 دمصغ عمصصمعاتصأغعود ذ 15 ععقصم

 لع (نطعمصتجتع 0'آطص-هلحخنطتس هةمصغع 5هد

 * قطوت][نله ه لتأ يدعالعدعك ططأق ةاثل

 عالع معكم عمدت اع, لحصم 5و (نطعمصتوتنتع نصت

 ىمموعاأع ب دطحقتف مصصصع ظعزواعع م'هحدتأ عم

 آن 2ع هانز عار 11 ماه مهق طزعص معدلم ع

 مةق5دم0. ( .١0 ]عد لكمماوو »جمد تت عار ا. آآآ

 مم 344) 1و ]كا جل لمانس جه ؟ةتا نص ةحاتعاع ذ

 مقص لعد معاصععم لن ظوتطحطغ. (1؟هرت. اعف طق

 ماتفوضاك ةسوطعد لع آه ظزطاتمااط. دقأ. ةتمردأ.

 م" 742, 1. 1ا7, 101. 227 أ 51017:)

 لع !"طغوتمع. 0م اتمادح عت ]ع مدقددعع ءصاتعت

 لهو ]1ع 8ععتعتا لعد طتقام »عمد لعق (2هذؤوع

 لعو , مانطاتغ مدع 1!" ك عمل غصحتع لعد [مقعءعت ماتمصق

 ما طع]]ءعو-[1ءالععمر, 1. ]1 لعم ةععلحهتمم ةتقطعف

 مسمطأتغو مدع 11. [عتصقتتل , م. 252. آلان "عقأعر

 [كةصدهل-ءلفنس د ءمدفدعسغ نص ءطقمتامع مقتل

 انعدلت وع د 5هلقعد عأ هنتع معقود صعق 0ع 3

 [مصحت11ع.
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 [لمسس ظدغ زصح عدات لع طمصصع طعتصع لع !هصعاتمسك مماتاتوتنعو. اخسصقلم

 لتس مه ممدتأع ندع دم انام هالتعتعا ثامنا هعاسن لع ىهلعا-هل-[ سمت

 هد اطورحتلع جتتحع 11]20117ة5. كودصخ لمدتتع , ةعد 1م عاتم25 «ماج31[515اج1 هذ 125-

 اضخم !"ةسامتاغ ءعداسدلع لعد ةصعتلعطاق نتن ةانتات عصمت عدا لقصق 1ع مقلق.

 دو مفوزلعصمعع طقطتخمعالع ةاملا ذ ظدفذمتسد , دحقتق 1ع ةاغوع لع دعو [مد عانق

 ةثاملا ذ 8[عدءطقسر هان دع اممانخت عدا ةعد مهمة 65. 11 كح لكحأ لع محغصع

 58 عزذذددتأا هنت طمس لت للةص
 لت !ططقاناعب مغمصصتهاممر ءمصصصتع هج 1ع عنو, هع آت ةانا0ا11 37ع 1ع

 ماس ةعق طلق. ةملسدسا اكصقل- عللتصر [آةعاتا

 قكتححص لكس ةدلتطقس ندع [لدضعا انا عج تهدمت. 2ءنانأاعسع نحع 1055لاتع

 ادسنس ]انا ماد 12 ممعصدت ةرثع [هزذ 1قعم»ث لع هع اناععر 8355[1هد5 5ع [01ةلأ

 ةمانق رص سعمعع لتصسععأاع لس اططقلتاع, ءا يدع 10ت5يتع ]23550173 78555 ةنت

 مماصمتس لحن ةتلاطمقس معص دع تن طقصعفم ذل مهكئاتما هان 11 ةثتدتا نع

 صحتق ل'دطمل . (0نمز ننتأ عد ىمزا, نع لمدطاع هةعدعاغمو لع ]د 116 1ع طن

 سس ]5 دنع ان[ ثمدتسع عا له جلع مماتاتئمع, ةاعصلتا 1 ةمطغعع لع دعم معاقع

 المدقر ءأ ]'هرج مصمتبخعمع يدع, 1هةودع دعم ةءمللكق ءمصتم ءاتععطعطأا هذ 5ع

 معمدص لسع, 115 لعوتصسعمأ صصص نلنقا عصعصأ !'هطز عا لع ]دن عصختمد عغص ف هلع.

 ]رع ططقلتاع نمت تمفعدمتت ذ ظوعلمم, !همنىيدع 11ه لغاطتتاع لقصف 15 هةتخ

 مفضع, ممدصاقنا 1ع انتم لع ةل-ال[1هءاملن طن خصتصخا]هلتر هات « ءعآتتت اتت 5ع

 ءمدصكممدع هذ 1'هرحلعع لع طلعات. »

 آنع ماسك ةصعاعم 60 جمدت مصخ انطع هلع اتت 20115 501[ ]0817 1

 لع [1دحتسا , مصقتماع لمص اعمزف عنك يحتل هعصعددو !'ةص لج 6 (اص لع !'ةصصغع

 1083 لع ل. (.) هنت تمتع قطو ةءابم ليه طا هطتس وعن كنص 11ه ةصحصت ءل, م0101:

 16 1611 كا عر دانت“ وزن ةتوؤصعسص عصا. آ10161 هعو 2عالؤ 2 :

 ايضر اوفك ةرازولا تسدل ىيمكالا كياباك تبو
 (3) ايبص ىيحي مكللل قوا اك كين اف ءابعا تل

 ١ ؟1هز 19و يممءووامدف 0' اكمل -عللتسص : آ]ح ظزط]. مها. ةصعتعم ؟طلقر طخ 101 ,١373

 5 ةرصبلاب ربخل بحاص ىريرخلل لرد مو 151 ا. 2" 1447, 101. 182

 :دالوذل يصنم أ انه تدجوو ةفيلشل ناويد : 1[ ناعم 27

 ةرصبلاب هذكسم ناكو ىوفنقم ا نهعلا رخآ ىلا " 3[هصنخعتاك ةعوطعو لع ]و ظزطاآتماط. قا

 نانثملا هلمع تيبو.'(]1همنكءعمتاد ةصحطعو كع ةصعتعم !هصلقر ص 8و5, 101. 26و. ('ءقا1'هدتح



 يل قر ير قل الذل

 © طوصطعتت» ! 1'طقصم انتم وأ ذل 101: ل0م15دعم ل1عمعس عدا ءا لكتصع محمص ع نانا 10-

 ممصعع ةذاتس مهصف 51 126!

 ى 1'عععمماع لع اعد 111 هقامعد ةصعفامعدر ان (ا"'ةعوست [غعسدق لعد !مصعاتمسك لع تتمتع تح

 طمصصسصع ءةموطا ء, كه لع مجمصتغمع ذ دداتفادتسع اهدأ 1ع هدحممصلع.

 1" ءورصتس عم ءعد ز عيصع ذاع ءطوعوع» لت ةةملعمتج لعد ةالتععد, ة1' يععصماع لع آهطتق

 نأ "عجل 12 ةدهعقدع لغ5 ةص صاقصسعع 1.

 قطو كءاطملزو يعموم اعد [مدعاتمسك لع حتمتع هنن صمص لح !ططقلتلع لع

 ظدعلمع, هن 11 هنا معحصتق لتس ةءء ندع آه متالع لع وقدمت 1:616-

 ىدتأ لتسوءاعدحعمأا لح !ططقلتاع. 81515 هعانع ىدتاتتماتم مولتتأ 0090011

 املف هذ طمصوع». (0نع] معك ةصصغع5 ةزعنذر 8ةقدمات دع اث0انا01[ 5035 3

 مها ععاتمس ل كتلغطقم , ءا ]3 عوتطلخ02 5ع 002005011 لع عوعرتتت عتق اننتتلكق.

 قت مدحمتك لع لزوهدصملم مععصتع» لع !ةصصغمف 353 (زانن1 146 ١هوم لع

 ل. 0. , 1م صغوزسا عال: ععصعع ةجتدصخ ةعاهتغ ةحاعع اعد ةصاتعفصعم ءا اعد ادهم

 نإ 12 عمصتخم» ةامصأ ةطوعصتع, اعد قطوف همدصةلعق لت هاما د28ع م1011

 اةرحعمأ لع هعالع هععوقتمد ممتن ممصغاتخع» لقصف 10 متااعر ءأ ]هذ طحتاتعطأ ةان

 متالم عع. ا”طعتح تعطعم طئطات هاط غيدعد نصوصا فاضت ع5 هلت تنل عدن لح (16-

 ةورصلعع, مماهصس عج ءعالع نحت ةحدتأ ثا ءمصقات امنع عد هسقلعل. (0نمصع 8

 مم عاام لع قمن ةقدعسصعمسا ةسلخو نه 8دقلقهل, ةدلمعم, كمصغ 11 5 ناغ

 مدصاغر أ (تعنطعع ختص, ءمدحصت 1 ةذدتعع ل ةتلخطقس هذ 138000 5ع لتس وةمعصأ

 هج 1مادأع طقتع مورد ظدفذم»»دي ة لعن ةمزمءمعطع ب 1عد قكعدطعءو ه نلماوصةضعصأ“

 3121 «][-ىئءاحدلل محماتستأ كعترج ةصق ةم-نو, لقصف 1ه !مءع لع !"ةعع. تمص

 دمع ةنمدصح- ةللاسل]ع هحوتأا ثأغ ةعدوفذتسغ مع لع اعد هتتججدت مح دصأ. 113

 دموع لمص 11. لع ةدعرب حج لمصصغ لعد تاضتاف ]عر ؤمامطاع ةدياعد»: ءاعوا 1ع ةءطغمال تدلل

 [5رأ 1 صا ةععددوصاك هنن ءمحصم ءرععتت متنا 06 ءلمتم آطص- ه1 -["طمءاماكإت , نتأ لعةءوصلقتا

 ل3411 مهم !”11هئامع طصعصعطع 1'0ط”دانتسم "اذ عع

 طولطعطد. 31. 1عتصسمس0ل مع [ة0لعت مدق ذم

 عمرع» نصع مماع د هع ةدزعأ لقصف 1ع لمدعممل

 نلت

 ' 11 هوت زعا لع ةدتصا لعمسم - ظوماتفاعر

 نانتر ىاتتكدسأ 1ع5 دطصاتخن أ هحقصقر نأ لمان ع

 ]12 ود ععووع 065 ]1ع طعطء عدلت. ( (ن0ه70 50101.10

 معالق. 13.)

 * وعز عدا عءاموتل لع لذ ععدصلع (طعمضل»

 ودع 0'[]طم-هل- خطت

 (نامعدامدححأاطتع ةعوطعر ءا ننتل 2 ةئاعسطانغ

 ةدبص ةءصاحمتس ممددصغ ["ةلعط علمتم. 10

 131. ظعزممت ل ه عد هعءعوفام» لع مممصاععع لمحق

 ]اع لمادعمدل هقتماتجتع (ةهحعل 1846, م. 297)

 ندع 1ع محمأ رفات نانا دع ]تأ هنت ءمصحطت ءطح

 هعدحعسأ لس ؟هانصع, 0ةوزعمع نص لعق اناعق

 لص اننععر ءا ينتا اذتا هلل سكامص ةانص معامعع

 هام غاتعم لع 1[همكدمدتل همصحس ن 1”جططع- عل لزم

 آوذ, د ينتأ !'هساعتتس 1'ةهحوتأ 0ن016. 1)ءانتو

 هعاتع نمو اتعر 31. عامل 0 ككمأأ ةللوأ» وانا
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 ]ء]لىءاطقلطل دع ]ةتكددتلا نتع لعق قدلذصاق لعاتصعق, أ 13 ل11ةزهدد دع اهتناد

 موق ذ عع طححصت[ واع" داتع 5 اكلك , طوعا هعمل ءان 11 هطصصماتل , ماتتك هدا

 ظوساو ه»ملع كه ة21هطقصتصسصعل '.

 آع !ططقلنلع 110ءمقت-انت-مصسةلاملط محماتستأا لعاتح .ةصق ةردعنو 8121ءل

 ةءاتقط. كود ظلك كا ةدععععدعتس مسخن 1ع انتم لع لا- 11056 هلط عحطتلاملط « ءع-

 احن ينت ءطعمءطع ةمدح ةزجزنادت د 101ا3

 اكس 4ود (1هوق لع ل. (.), ]د ؟تللع لع 8ةقذمرمو ظنا لمصصغع موتع 1ع ةادلع

 اطقص ظوعاو دجماع ةدتص ةطحتع انتتاع ةدردعاع (تمصحقل] , أ ءعاتتتنعا ىع 8ا "عدم

 مامععت مدت نص لع ةع5 مصحة ماعخ دمصدصغ اذدصقعأ 11 لة سوامسل ه6.

 طرعدومع هتتقوتافا هعاستحعت موانع لعف نتمدطأاعك نحت ةءامامتعسا 0ع 1هاتأع

 مقص ممسع ا1وعع [ثعصلمسا لع ا"ذصلغمعصلمصعع. مل هءلثع ممدحءعالع, اع

 رمصصعع لح ظداطرتطغ كمصت 112 اع مدساغ , عا ييتمح دطمسصتسمتا 1ع ![ها]20021ط-

 ءلكمسأام هرج «لع لتمععاعتس 0ع 1" تصتمع »+, لعدععسلتا 1ع "اودع 356م 5عو

 اسمان ءىز دصهتم 11 1غ معممادكذن. اكص ددنص 11 كنا "ععماتتتك ذ 1”:ةقوزو1ةصعع 0ع

 دعت طع» قلص اهايك دعذ ءالمرساك اسوا ةصتتختا عد. [!ةددقعأ, ممدتع ةع تعدلتع

 ]عد طقطتتمسام ؟محمعدط]عد, جاك ععامتا نصع عتفصلع ت06 ةها1مد, ءأ 11 هون

 لترستسسم ]عد ةصحمفام. قلص لع محتعتح هلل عدت ةماط ةتتام لقصق 14 ما,

 11 طقتتخغ نص ءطقاعمتم غ 01طهآلمط ءأ دنس ةنباصسع ددتتخ 1ع5 طوطلك لن 11غ, عد

 اذعع لع 8[ عالطمتسم 2. 12 ماسقر 11 ةعصردتتت لع ة1ءدعاطقس , ائ[عب هان ةاغولعصأ

 اود مامصامتتمدك لع مداصحت عت هدد عدمصا |

 1[صكتتاع [ةدصدع] ءعوددجتو لع ةعصحمةمسعا» لع ]1م دتل1ع لع !'ةقوعتط , ناتت ةه-

 موسافصفتل هن ةانلاطقس. آئك]ذ 11 مهدنحةلا ا ل تالا ل 0

 ورصتسصتتست هةهلتمصق ةداخع ]اه ؟د11نع لت "ا”ةودنع عا لع ][ةكسصتصبطعمتع, كا اه طغت

 آنصع 1هز5 محهتا»ع لع هعالع هتللعر ]1 ةنتستأا ةاعد لن ةمص ةصلا م عدعع ]05[

 قمصم ظدعلم0. ةمرد صاصعرتكع ةجتوصخ ةعاطماتغر 11 معمم عر 06500

 خل 18وقومرو , م0ان151171 م؟20ه24غ 101116 8 رصفسءأتع مولع 3ع هلل

 كرير عمو همام ء[هت 1 عدر ص ةصحتع ةيمطع همدصصصتغ قطمتتنقدجتل 8[هطقسمد ءهلب

 اعودعأا ةامتأ طحهتاع لختسع مدحتع لع !"(رمحمس, 0ع ترتسدك, دادس 15 قاع هكا عدم

 هلع لس عمالع معكنونع ءا لع اطر ويصقطو, هذ !'ءوأ لع ][؟:ةصحطم نعاطتسسع لت

 ١ 0م معدأ ءمصقانلا عع هذ عا نعمل 1*هدتح * (”*هدا]ذر هدتحوصأ 1ع ]1 ههقوال-هأ-ل ط1
 ممدعع لع 11. 111 كغزذ كاغر ا. آآل1, م. 1034 ودع 1 11 عع ءأ 1[ نمطردأع ]هن عم هتعس أ لمد

 61 كلل 11115
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 "1 عدنع, طا انصع لعدععصتع ةحتعع اتمتع صمصتطى»ءنمع [1ه666 لمسق 1ع "11 عع, ءا 5ع

 موجاتخغ دحمتا»ع لح ءطقتغعءمتح 0'0طوآلدط. [هحصحدعأا, طمدند 0'ثاهأ لع ”نوزواعم» ذ

 نص حصعست دز "علم سامط]ع, ةصححامدند 1خ مح غلتدغعمسص لم ططقلتلع ءا هطاتصا

 13 م3122: 5 معد لدصأ نسهاتع ةسقر [0انأع ]د همصاصمع, لعماتتك أ! ةقدءالط

 ا ]1و رصعتت, هنتهلا نا هج مسملع هذ امان5 1ع5 دحقتتح ند عد ععم لع 3

 عانع77 ل.

 ]11 ؟ةحسخ مصمطدلط] ثدعصا تةيدزدمدس عع هذ هعاقع طحقأل عادت ءاتقع 6موتتع هع م5-

 همعع لع ]ج هم>«عةممدلمصعع لع آه :

 (ه) ةعنتمم داوملا هذه مسح ىلع ةردقلاو ةعستم كلذ ى عماطملاو بوكنمو

 1. نث1مغ عد ةلكدتمعد امادعحمع ة آه دصتقغذعب 1ع [ععصتع» ةمعماتتتع ءطقكعمانع )0101 مآانق لع

 عومعز 1ع معدرد1ع ءدأ مدسامع6 صاع 1ج سدتسأع ءأ انص 016ووماتع ممع]. خس صمحتا1 عن لع ©«عو

 معزس عم, 145 لفوزرت5 دمصخغ ةصحصتعموعق , طخقتق 145 طحمإت يق دهرجأ ةصقانأآ1دهصأق زجماتتا ةلد عا

 16و هطواهعاع5.

 طودحلمسأك هع اعطصمدر 0'[1ءءللعمسأ ممعدونع امانا ءصاتعت ةكهلأ ملق ع8

 ةهسصعو هأ ةأنامتأا مع6ؤءولماتع دنع ]'ةماع. 0م كثخأ لتأ يدع ]هج اعمع ناملأ

 ةطردصإثع ىدع دعم ؟مصعسد ءداك عا ننع 1ع دحمصلع ةللقتأ ةصاضع» لقصف لع

 مما: ع1 م5 ؟هزع5. ]نمد ةصصغعو ع5 هصمزدنؤ, ةعقد ةحتمتس [عهصعات اع وق

 مطمربع, جم عوؤرجعمأ 1" ةمزع 81 صعتسو عا دع مفمدصلتععمأا ذ اه 1هنك بح ل[6-

 ةمزجما1مستع أ عج موضع. ظدسلمدتم , "نع لع (00 عالمها, ماكل 055 ءةقلمح

 0:15 6قو6 ب ءأ ةع5 عادع71 15 2 هل فرخ عطأ موق ذ ر6ةرددص نع 13 (ةم" عدت لمصق

 اهانأع5 1عو مدصاممعم ؟هزقتصعو. ا!؟هزعت ءع نبنع ]طصملختتع ممعمدسأعر ةودتق

 لمنع لع 4و1 (د مد لع ل. (.) : « 0مئنل عدس عدا ]عد [مدصعق ه'ناهت عدا ءعطدح

 موصنو لع آه ؟ةللع ل:150عقوعر خذ ]15 هيتأع لكحصع امك هته عد طقطل امصاق

 يكجحص ةصصعم. ائص ءالعاب ]هذ ماتمدتتا لعق طمطت [ةطام ةاوتعسأ لع ممعع ج0 6-

 ميعصمعر عا 11 مت ةحتدلا مدخصلت ءانح نتن نص معانا همصدطا»ع لع رج 51111325

 (عالع ةصصقعر (دص ءادعأل انتصع ةحزدعاغ) ةملصحمس تةقدعصطاقب لقصف نضع "اللع

 مزكتسع م0206 تدسماتمز , تضع اعماتزع همدق1 0 ةرعولططاع لع '[كنسعمصحقتق تأ

 دع لتكممدد نذ محهعءاطع» همصاعع ]عد 1ا"كوصعو. (نعدجعا ةأةامصأ هكوص عمم ل

 * (مدصلع (نطعمصتوعتع 0 آطصعةل ةاطتت هع * ر8ععبعأا 0' اكسل - ءللتمسر, دن د16:

 مغع و5 لع !'طغوتمع. م" 1447, 101.
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 معمعمصا_" عر هج عد دتتسأ هنتح محهتسق. (05 ثاملأ هلم هتحصصمت5 لع معطت مانع-

 صحاع» (روصحتع» 1١ه1 0ع ل. ((.). آمضسمغوأ لع كمولكتدمس 111 محاقع هد كن-

 رماتاعر نأ 15 1؟ممصعمر 5ع ممدخامسا نعت ةدعتمز , هع ماض ءمساععسأ 1ع 56 8ع.

 آم دتللع طخ معلمع ءامصع ععدصلع ممتنع لعد طمس ع5 عج ةاها لع م0

 امو ةهيحصعم ادا مدقذغع هت آل لع !'ةمغع. ابعد [عرصت ع5 اند" عرأ [31145 عود

 كمحتوو ثا ]عد طلعصم لعف طقطتامصتق متلل16غ5ر ز1 طع دع ددتتحم ننع 1ع5 معطل

 ةمرحصع5 لانت 5 تامتعسأا لفعهطغعم هنن لمص عع“ مهنا آد ؟نناعلل »

 (”عيا ذل عا ةقمعسعسا ندع مماتك :هااهعطممصقف ]ه مص ممولاتمد لعد 118-

 قسصقف لع [!ةضعر, لع ]!'هدتحعممع نتن عاةلأ سدت م [ةل1 5ع ذل زةنطقلك هم

 صمدت. ىلع ؟ةزدممد" 0'ةطصحاكطقلا ءاعحص, نص لعو ظلك لع [ادعتس !هلكدتا ماتت

 امسك 1ع ممعلأ هملحمسا : « للكمم مغصع ةامصا هقكتف نص لماتع لقصف ]اه دممدوتغع

 لعو ظعصمس-[[دعدست (]ج مممدونغع لع دم يمت أتعس) , 11 ىمصتتسا نص ا1ةال-

 امسك دغاح لع لعدح طقطتام ندغد (1ع ءملععمب هك 1ع 761غ عد عدا لتل 0171©

 اعد نغمدسأ دز. كمص ةستمدعع نامتغ هعاست لكتص >0ه)ةععاتتخ تأ 11 ةحتولا !' دنع

 قرتعمسم (منمدصتخةمدطاع : محهتك 11 مدعامتا ةحجوع طعمس عماد لع !ةهعالاغ أن

 مامعمرتسملا ةحوع دصع ععدصلع ةلفعدصعع. [.':جدوعسصصطا نع طحت لعصحمم 02 ل'هان

 ١1 ةاهتاب 11 «فقممصلتا ينل ةامنأ لع كو10110]. ما عدتن0 عقم ىدتتخ ىو 201 1

 لتأ يتتأ هةمعامتا ةلطوس- عزل. لل هءالع هءععومامد, طصمت 0626© 3

 ]اد ةغمصعع اصاتاسل نع 11مم مر نت ءىا محقتسا ةدقطأ 8 نسم هسا عطس 111 ةدحع

 لح «ععيعتا , ةغ 11 ]ه طحتخغ ةددنك 1ع صمد 0'ةلطمت-/ عقل 2. »

 لمست طم غصع 5'ءما يصمم ذ عا ةعدتل لكتصع مممستغع 2051117.

 11 لنا يتنفطم د7 عال نامتأ هدتوتسمتسع لع ةدصودتعب : ينع ءءاتع العر ةرتدصت

 نام مسدع لع [همعع مدع ع5 ءطسفأت عصف , ادا طصتقع هج ما1122عج لانع 53 م0 مع

 انا1ع ادا !ةهلاع هةماتاع, كا لتعر لفممستل1غ لع ةهدتكر 11 ماعدا موق ل هتتعع

 معمدماتسوع ننع لع ممعدلمعع ]مه اطدتاع كه لع مععمادتس ذ ]د عغصغ”هدز16 ماتح

 طانئدع. لل اد مةتاغ, [[دصاس 0ةوزوصع ]عد [كمصصقتسق عأ 2012 5 آ1عو ["مدطعق

 رسمتك, 2 هعالع ةمموسمع , ]ع5 معمم طوتودصتتسق , طاعص [هذص لع موتنحمزس ؟عمصح

 كادت !"اكدصجطسدأع, ةاقتعصا صعدة عمد مول 9 'لختساعم زادكوتع لقصف (نمصقأقطح

 ١ ]رع اعجاع لع هع مدقذدعع ةع اتماتاع لوصف ءمرصتصعم عع موع هعد محماق : « [[دمعأ 515 لع

 1ع .١ 1 لد 1آ83ععدعتا لعد طلقام» عمك ةقهطعو [1حصسسممسب 2عممأع هنن ممصح 0 كطوتت-/ع3ل , »

 لعق (ن0ه15ة065, م. 7 هن ةطمد-7عتل رن عممدع ل1" ععاعسد عدا 16 معانا

 * 1 1, رم. 1. طك 0165: .ءءاغعأ ةةةط ع نعمعس عصا نست عد !هعصصع 1ع [مصل
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 اتصسمرداع. 1'*ةنال عدس, ءفامتغ لعرجانتك !هصعاعصسحمد دس انكدعع ءطعت ]عد قسوطعق

 لع مرسم >عمكعع اهددك 1عد ءطعفات عدم لع ا[ ةمتع هءععلعجاأولع كا لع 1!" مردع

 دمك 1ج ل6فصمصتصمكتمد لع 8مصحمتسم. اكدعم»»ع هت هدنتن' حنت, 145 1"ةص عتق

 عماد ةمدحعسأ لمدن عدد هتصقا د شاص ومع مدنا ]عم مماته هدم لع ]صاغ

111 

 احسست !متا ةتصقا موساع» قالون عل لفصخ هذ يمس ءعءاطتتلاتغسع !1[1-

 حف نان1 ةدأ ]جه ممعصت ننعم لع هانا عق لمصم ["هعلعع لع ]5 ءهمدتمهد110 :

 « لع دددتك نص لعد ةصعاعمق طقطتامصاق لع 5وسماتلز  زع ؟كحتهتك لقصف !"ةطوصع

 لمصعع لع 1هدتتعو كطموعم ءا عمحتسمصص6 لع ]ج ءمصقالغمدتتمد ماتطأت تع.

 '['ندتأ خذ كمان طرعان 70هان]01 تع 223 00 مص وعدا. ابعد [هصح نطق

 عمرا ةحاخمد لقنق مجم 2835 2 ةرحص عتاد ن1" ءانج : 115 هدحأ [هلأ ]ع5 1عرصتل

 ماتحعم ءا ىع ىمرحا ةعصمقتخن5 لع امانق 1ع5 طاعصق. ل'ه1 مناف آه نتاع أ

 رضع ةانتك 15 هذ 1ه070101ا 1 عورة لع كطقعتسر 365 80011 11 51

 دماتحت عدخ صحت ]هدخعرم 1ه طحت عدصع. !1!ةتصاتعسمتما , ل ا ك1 كال

 ا 11 دمع اهعلع 1ع ماعد نطو ةمدع». لآلح طلاع ةدأا موداقع هقيحاتحع ادع

 ]هو طحمتسم لع 1”عمصعتسا, كا لع ةنتك 100311621 0ع مععوعت] ]زد 1 ةوصحصتع

 موعووددتسخع مما آه مدعطعأو» !. ١ ل«دوصق ]1ه ][ةعمتصم نسهتم م1 نع, ةطواتم

 7610 5 م10 8311251 : « 5310110 عدا دصق مواعع ز 20015 همصصتص علا ل ع

 امسح » [عدصعسست رت ه ةاقطات د لع عنتنع ةأ هز ]116 نذ امان5 5

 هععؤو 2.

 [رادص ةنتطتع ءؤاغر نص ةوماح هند هطع كنع يمعاويتتمسم لانا 07316 هما عسل

 1[وتعع عموم ذ طمس : « [ب'طمصحصمع لع ةدسمدلز عدا مص ةعطغتلط كمينعما

 ءأ دنس ةةمضأ ماعام 1ع 5501165. ]ف مطأ عصتت وفدمتو, 11 حاسد ان

 لمت لفصق 1 مصمدوننع لعد عصمت[ [دعدصح ءا 5ع رملا هذ 2 معودعتع ]5 مة

 سماع خذ طمعدم, لعدة صامصا لعد ةععماتست. اند لعك طصحوعتذاعدتك لع ]

 الع ةامتأ معؤوعمأ ءا له 05016 موج[ وص متأا طعهتسعماتز» ع رد عتةواحتح 35

 لع مهفتأع. آل ةعدصعع ينقط ود عام رح عانقت لقسد دمرح ةلمءعجا1 هدد , 1ج [ةح

 كلتتغ يدلل ةحدتأا ذل 5: عجم عل ىانتع [مانق 1عق امك ]عم امدلاف ماومقطاف لما

 11 ةقودتكمدصمتا ةعد لتدءمادس5 اطرد ننعدا ]عد ةقوتفامساك ل'هلصحتسماتمص. بع

 ةمز محد لع هع زهانت, 21115161115 5 كتدانصعمفعد لع اذ حالاع

 5اةامصأ مةدصتعم طعم طممتر رع اغصصما عفت طممات 610012121611 ل1 اهل عصا "عد

 ' (0-01عووماتقر م. 651. - * (0-01عقو0هات5, م. 2
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 مده يتمطأع لمصغ ءع محعصلنوطأ ![ةتكدتأا مدئءانتتع. آف لعوذانك, 1ع5 01755

 موعكمدصع5 لع [؟ةعدعصاط] نع ممهعمد1 غععمت ءع ين'ءعا1] عد ةجوتعسأا عن ءقعاتمسع

 هءعءوكام» لع متع لمصق ]عد ةتتطتعد مممدوينغع5 1ع ظدفذممد. ةلطوتك ل

 ]وو ةكاولا مومعماتتنان ع5 ةانعععددزن عطص غطت, ءطقعاتع 1015 ةماتك انص ءمقاتتمع

 011ةرععصت, عا ءطقومع 105 صحم ]هرتدصت نص ةعاتطعع طماتكت عدت. آ؟هغ لتس

 [ةزا دز هم عتلل عع, لع مصع داك 15 طتتتا طمقطلع 3 02020561“ 5117 © 11

 رده مخعصت نع [[دعدصحمب نانأ عنا انص ة562عن5 م001عاعاتخ !.»

 [لمصتما مم معصم لتأ لع هع [دتغ لهصق ]5 معنآدعع نت 5ع اطماناتع عد اغاع

 لعد 81[جعوسصدك, ءأ نحت مع تأ مص ممدنع ينع 1هدوعاعصتمو هند. اططهتق ذآ

 ضماتك ةعمتطاع ندع 51 ['هرد مصصطتسع [هدتتع5د عد لمصصغعن, هذ هعمل 3

 ماعم هماستمد» ءمصصصتع 1م0تطتأةلططاع.

 آ.عو 11[دعوصدم لع [[1ةصتصا دمصغ لعد ءةمؤععد لع لعحسصعم هنن همدصط»؟ لع

 كموتمساع, هاذ 1ع مغصع مععدمدصصموع وأ ءمدفامست صحعمأ ططاق ءل 5عمطعر

 تهتك هاذ هاج 1ع 1311 مدكدعت» مونع 1ع5 لل عموعد ةلاتقتت مدع لع ]5 1ع. ]ةتتاعانت'

 ه مهام 0ع هع ءةقلصع موانع !دلتنع هزد7 وهلم مانت هذ 10111 1[متوم 39

 14و ماك ن1 6عوصاعو لع 1 [ةصعتع ةرتوطع, 1عد هدعصتتسعود ]عد مابك "ععانعت-

 ءاطغعو, ]عد 1معدكلمصك مهد ععطادأ عد اعد ماسك تقاأقعد. (05 معاتخ لتضع نتع

 عا هدتكتنممع دا دنس است عصاقتمع 0ع ]1ه اةصوتع لع ة11ةطمصعأ. آنعذ ةكعوطعو

 ةيجحمب ةصدعد 1ع مععدسل عدت مدحتصع 1ع محعتلا عدعع دز عا 0' ةادنع موانع ةع طاعص

 مفصغإسو» لح عغصتع لع اعدم امصعتع. (نعإ هدتحستوع اعدع انعصغ اضعات لع

 01ءانمدصصمتصسع لعد هرصمصصصعن, 1ع مةهتأغ لعد [مممعك. آذء مانتك, عد 11 عم

 لعد هداسم1 15, 11 عوؤ لع ]هج 1ععطتسع ]جه مانتك ةتمعاطمستع. [دعتعا 5أعدأ معتسأ

 لحصصع ةعد 8[هعوصجقق ةمدتق 1ع ممدح 0ع طادصعأإ, ظلك لع [طفصحصسمست . [113عا ءوأ

 نص طمصصمتع تعاتع, لخص ةعع مجتمع كنس هةتوعأغع 2280, لتس ع طاتتت ءات1"

 عقم فض ويمعر عأ نياتت 23 0 ةدتاطع مةدقذام» ننع هعءالع لع دع اصوانحتعت» عد ءممصح

 مدعصتع لع ععصخ 0'ءدمستأ كا ل'طغطصحصعم ةصقاتتاتلاك.

 مى 1" ةيدصل ل ةطمد#/ تلج يحن زمتع 1ع مسصعتمدل "ذ1ع لمصق ءعانع 10صعتتع

 داتتاع لع 1ةطاآعدتتع, ءعدأ دبس طقمصصع ]1عاطسأر ينت عنا تمصتإنا 2 1015 9

 ععمتعد لع ةاجتاع أ لمصت له معصتع عما صامت كذةطاع. ةطجتك مداد اتت 15 طصتح

 هؤرجع ماعدا مدق نص هطقامعاع, 1ع معدمععا لعف ءمرحت ممم ع3 م عنا م5 انط

 معصب دو مقمحتسع يأ يحتل ؟ةدشغ زهدنتع لع ]آه دلع, عا ين'دجعع لع !'ءدمتا

 ١ (0-1عوومانذ, م. 643
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 ها لع ]و عممعر, هدد معاتأ ةهلاتسعع هذ امانا. ون هع ننت م-6ءغلعر, هدد هالات منع

 ع رم نامتأ طاع ططوتطق لان ان 61501211386 81811.

 للمعمب»م ءىغ حص طصمأ يتت ةلوصتطع ا!ضعب ل'همدعمطانعز اعد قكعدطعو ةع

 هع عج لمصم 1ع مقصد ع ةعصق لح طصصمأ م0715. آنع مجماتح ةصعما اصاعأا ءءانتعأ

 سمع ةهنتح ةعوطعم مدع ]!'ةاساع لعد ةعاودععو ءأ 0ع ]د ماطتامدهراحتع لعد

 عمد, عد 8ظا, عصصصصع هذ ةدتك, 1ع معتمأاع ]1ع مانق ءكدتتلتكع ةدح ططمإل عاد

 ةوع. لع طعدمتم لع ةلصقاتتنا جالامصأ امانز هاتف كم1ةذدصخر 11 5 1هدكصحم أعود

 مفمصتممك ]1[ ةعوت»سعد هدن زا كمتغ لع محملع لع [هتعع طضلا عن مح عورتا مدت"

 06و 111105 ]1013215 لعم مما عال عد 1معغطت عانكعد ءأ ع5 هآ[كمدأ5

 0” عورتا لع امان ععطتع. آتصع ةوصطامطأا ع مةدصتما» 5'ةرردعاوتا 72007115 هدد

 مممعمم, كا ع لععمت عع ممدح نخ لعصحغ ةتتع طم >ععقتتج 206123 1002

 0 ةطتخمتأ1. طاسمز هتك "ععمعتا5 لع دمدتح عل] عع كندا نئعصت لع طمصصع طغعبمع

 دماتك ]ع انطخع لع 31معمب»م. آبع ماسك ءقلغط»ع ثامتك هعابتت لع طادصقءمستب

 ناتت 1105155311 اند هلقعأاع هحوصت [آدعتس , أ نانا 1انأ 11010 18علاجت-ةل-

 عمرحمم هنن « ]1م 7271116 لس هاؤنعأاع!.د

 كم هع يتت مصععتسع ةطوتتس/ءت0ل, هدد معاتل 5ع [ةلدعع انصع لانعقانمت. اند

 ةوتحمتس ةعمطع ءمجممدسأع ندع 1ع ممدد لع هع معرسودصقعع نامل 111 حاطط عدت

 طوص- كملمسب ينتا اهنا دمرح هرتونصع لع ظدفذدمو, عا ينعر عطقعع ةلتك 1[ ع5

 بيتنا ممجدن لع طآمصتمت , غ1 لكعتمخ ”غود-طقطتاع لصق اعد دهان نضعد لع عصف

 رصهتسع ها لع 1ءعتعماموتع. لل ["تعصرتأع لع هع ىننت 5ع مطةل11811[(1 انك

 ودعا مع (عصزد5د ءطعت اعد طمصصسعم لع ةءةلعصععب ذآ ةحادتأا مسك 1ع همم

 لع 1"ةلاطس ءللتص هد « اطمصصعتتسع لع ]هد "عاتعتمد. » ةقرمعؤو اه دصصم»ا لع طمس

 ز1 مدغم نه -غمدصلس»ع ]آه مصصختعددسعع لع هع نصلك. ]| ةحوتأ نام اص

 بعدان لع [مصعاتممك هلصتمستكانمتتحعو هذ 1[ ءىءطقسص, لقصف 1ع موتك مجغصع هنن

 اه طصحتلاع لع طادعتدت ةحوتأ لعد ممم نا غق 2. 11 مدصقتا يتع هع مع2502228 ب

 ردقأ عنف 1ع محصع نيدنل هععتدلا ءأ محدل عتتأ ىودد دمتط , نت, عد ةهطعب ةاعطتع

 طع م1716, ةامتخ 1هنص 0” هرج ممدا عع لقسم كد مص لدبتاع ]م ععمجتاغ ءمصح عصقطا ع.

 * 31. لع ةدعر هد مدطأتغ ندعاوتعد ة[ةعقم م اممدتحعجو انمع مماتعع مدعاتعمسا ا غعع لع

 رصفف لع [[دسصحلمصست لمصو ]ع [1]* ؟م]. لع هد 1 [دمهلمصت لهم5 1ع ]1ءاتمصصمتمع طامعضمم

 (ط ع عوامدد ةلطتع جعوطع, 2* ةلئاتمم. 11. 6»ةدع مطتعحسع 0'!طصلك طم !عادص , نلتانمص لع 1 0

 ععمعغ لع [رموععدص عع عده مانطأت 6 اعمزك ةنتاتعف كاوصعر ا. 1, م:

 لوصف دمد ةقصالطم]هعتع ةعدطعب م.دقر ءأ ةاتلال 21 10
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 آنم لعد 115 لع طآدسسع 5ع كنأ هطاتعغ لع انا ةعصءودع» ]عد اصمتق عاتق

: +1 51111315 

 بذهملا:لوق رس مهفان سندت الطلا برش ىم نا جعا ديز ابا

 بالا ةيمست لاعفالاب ققحي ىتفلاو رهطملا تيس لبق ىمو

 0 قلطمت-2 عال, ةدعطع نانع عانت ننت ءماتتأ هزت" 1ع طور ائلس 5ع ءماتتت»تع لع ةهانثآ-

 امععب اهلك ةالعصاتمم خذ عع ندع اع لتأ دص طمصسصتع نحت صثذ تعط ماك ذ عمواتت نانع لع 1ع

 واع لصف ]جه طوصصع 701.

 م 0, لغم 1ع مصصعتمع, ةممعام 8[هاهططععب عا 11 عدا لثتصم طمصصفغأاع طمصتصع 0ع

 لانقاتانع» مهم د ءمصعستاع 1ع مضت نتأ] 2 ععت لع دمد مغ7ع.

 4 طوال عمم-امز لع دتاس عا ءمصقعتتتعءام] عد ةامأك لع مانععاغز ةتصمصس ءطقصعع لع صمد , ءأ

 طولك ءعصقاتتاع اهصأ لاذع ألات 7011035.

 81101 ةطط دع رحوانننتأ اهدعاعمسمو ةزدمنو [آدسست, لمصم 1" ءدعنءلعع لع ةعو

 [هرحعاتمصق. [1دسس ةاتمزممدعر هنن ءمصاتنمتع, لمصخ 1ج لعصت نع لع ةعد 1[

 ءةيسمفر نانع 1ع طغصمو لع ةمدح ]نع ةامصت لع عصتت اا عتح عا تفطحتم 2812[

 ذ دع [هتتوسعمع لع ]د هلع عحدصتع ءا [نطوتتعطغع نتا هللا طحعم نع ]11[1150-

 اذ, معاماترمم لهصق 5د مدلصع أ زب اعحصتسق 5و 1ع هت صلت ءان لعد 1

 لع ]د ماسك ةلصعفمع ماغاغ. ابعد لعتح معمعدمصصقععد مئعح ؟مصاتلم نننتست ]1

 صمتك ةعرصطاع ندع ]د لئن ءجوزاغ لعد مقاعد ننت ]عدم ىمصغ مناد دع مود

 رصعأ موق 1'ةللتس 13.

 مى 1ةمدمونع هنن 1[ةععا ء72053]02 8 ممعسصت فخم ة1[طوعحسصصمي 11 لت ةحتدتخا ذ

 وعلم نص طعصمصصع نتن ةحتدتا لن عمات مانت 1ع5 ]1ءاتمعو, كا نتت عد

 رماسف اهل لعد [مهعاتمصدك ءمصق1 لغعدطا عد. ]1 دع ممصخصمتا ةكصمانكءاطتتت عقم

 ءا, ةزدمقد 1م مما لع حصص, 11 لعجتساأ ةانعععدولح صعمأ 1ع تمتع لح اعطقم

 ا[ ع ةلحا31هدامعدءطعل طتللقط , عا لعد ةدلتطمستك 1[ةطصستماتل ها 1[ةقدوانل

 قت تهجم لخحص لعد طلخ لع طمس هءانع 81دعمصحو ةاقصخأ ؟ءطتتع ف 58

 يىصصقتقكهسعع, ءالع ادت ماسغ اهمأ, نيتنل ءمودوعم طامستس هذ هد تمت 0ىعل

 ' ظععتعأل ل' اكدم ل عللتس مث د 373,16 مها. ةصعتعم 1مهلق , طخ ةوذز , 101. 277. 17ه:

 آرع محغاصع عدا 1ع اطمصآا. ةهسفدا 1ذ ععدصلع (نطعغمصتوعمع 0'[طص-هل ةنطتعب

 3 7م[ طعما -لمسعأ (طحمص. هت. لع ]ه ظزطاب هاج ةصصغعو 521,527, 528 عك
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 ل'ددتتععد لقصف 1ع ممفصع ععصصع !. (ر'عوغ لع هع دمتم ينع [ادصتعت "عادت مهطأ عال

 لمصح ده ممغاذعع, يتمصع 11 لل[ : « اتصع معجكهددصع لمصأ 1ع5 ءمدقعتاو ةمحأ

 « لعد هملععج, ءا ذ اهدعااع هد ةاعواتسع طعتسوعتح 0'مطغتعب صو ةدعدعف

 خذ عمرط مموعر» لعد ةغوصععو عد تع م205821]10 20117“ ردم لغفا]ع ءعا1عد لس 8عمالن

 قلجدصمم (11ةصحءامست) , طاعط ندع رع هاتوصم»ع مق ننتاتت طفلاعاتح 2ع 521-

 رمتأ كانتح»ع 1ع5 مدق لكبس طمصصمع لمزأ عا ؟هطاتقاع *. »

 ]لممتس هع اتم 0'ةسصناتع هحوع ةصمممءاطتععووس. 11 طحت ةتاحدتخ لع [عصحزت

 هج [عصصتمو, عا ينقص دعد ةللتسعد ]!'ةممعامتعمستأ ذ ظوعلملم 11 طع 1120

 رجدك ل'ه]]1 وع امن 1ةلعع د عمت. ابعد معاماتمصق صانع ادعم, عا 5

 هحوتعمت العد مو عدت, ءا ينقص انصع معقد ةهحوتأا ند 1هلدنع 16 انتهز عاب

 ءأ1ع ه'ءددطقتلنمتأ كانت" 1ع "1"اودنعز هك فامتأ ةتتقكأ 12 701 نات همم ماها عدخ اعد

 مفحوص عم. وتسع لتعع يختص طمصصو دع تعجعقتا لع ظققذم»د ذ ظدعكمل

 هرج كتدوتأ يدنا مطمصتمتاب ةل, هتل ك0م2115315عر 11 دع معدلمتأ لع ظدعلمل ذ

 ظدفدمره, هج لتكدتأ يتنتأل لعدععم لهتأ. اكدت ل - عللتس طماتك 2 همصقعتالم انضع

 ]وتسع عد دعك نمنع [ادمضتس ةهلععددد, يدعأيدعك ةصصقعق ماسنك اهل, هذ

 قصمسمءاتسععمم, ءأ ننت طنت انخغ معصتقع مدع 15 مدححتس لكيد لع 55 15. ]3

:701615 

 نرتكا خال ةحار هيف ناك نأو

 202 25 ائ نع ءارشفا طشو

 د12 لعابنج ليللاب ىلع
 ك2 ذإ نب نييرشما انهييلازع ناك

 تكيللا ر دالي ىسألا ىداب اهراكتتل

 رككلتتل ىلمتلاو 52: تلا ال

 رت تزال كو نأ نورداتا

 ناوا ارت ام اقوم هباكا
 اعما دم تشملا ىيبلل بكساو

 يطبنا ةدتتلا رانارتخذاو
 رمخكحتيلا تنقو لثك ىذ ةنح ىلو

 رو كاره تهتك ىاول هللاوف

 ا شل و يملا قلكو اكخ (هو

 * لع ممصاتق عدلا 1373 ممخاع ةنع لعات»

 هدلامسمتا5 ةنجر مودع 1ع مث دوؤجر ة! ممهاعر

 لهصف ]1ع ممعرصتعم طغصتةاتعاو, ةنجر ءا لوم

 16 ةءءمم0, ئتنح الو. لد ةنزعا 0ع !' عمعق-

 ةلمم الود 76ر7. ه-063301135 , م. 16

3 

 برغ الو قرشب امونكم نك امل

 ىنك نع ةباجالا لاهاب مركاضر

 ١ 11. آى. كلذ1 عأ كح0عقذمال5, م.

 * (0-1عووماتقرو م. 6.

 ١ قععدعاا 0' ظسمدمل-عللتس , طخ 1373, 101

 15د ا. م* 14ج, !01 1853. طبع محغامع ءوأ ]ع

110 
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 منو ممرات اذه ضار ىذن) 0ع

 مكوحت قارعلا دفولا ىرس امو

 ةرورصض نع ابيان ناتك تلعج
 جراوج ىم ةعضب اضيا تذفنو

 هبلبقو عادوتلا حلنعا هلا تالف

 ىلتجن نيح هب ظح اهبرشبا الا

 بكرلا عم مكيلا ىرسملا نزوعاو
 نر عتاب روتتمت ءام تلج مل نمو

 بدنلا () دحوالا ةرضتمل ديدس ايح

 طاضاخ طلعس نسع لع ةدقدع خذ نتمأ هد 'ثد اعصتنسا رصقتق ]14و الععاتج طع ةواتأ لات ان2 3556-

 اعصممو, طاعص ندع ]['طمصخصتع ةصومتعأ رن اخمانحتع نص ططمصتعمأ ع م05

 تولع 005 متع لعرماتت5 لاتع ]31 ان1116 205 لعصدعان»ع5 ءأ يانع ]ع ةانتك م1376 ع

 ماع لمادتعع 5016[

 لاعوعماتحتع تصع عصحتتع لمصت !'دساعمسم» طصخامصاع ممذعتأع ءمصاتستنع]] صعصأ لحصق

 رددمص ]111

 اكأ يدع همماعع ةغمدصدتتمس 1هتأ ءمادلعع لع رمعم رعدجح لعد !احعصتعك ءاد ةاتقذأ 5؟1ة20ع

 ةطمصلخصعع نع !' عدت لعق صاتقععت !

 (0ددصل لع ةددصوع هان> لداتتص 6 ع5 لمع هما15 ةتتمصك مةق56عد عموعسا]ء,زع امهحطع لقصف

 ]0 اصاكاعمدعر ءأ طحمص عانت ءوأا مؤذ لع م ةءطقرد مع.

 لع ةمانزسع ةوطق 0عووع ةم65 ا0ان5 , عأ لع 5هانتسع طتعص ماانك تحت عصدصعسا نانع ]!'طمطصحصع

 ةهااغ6غ ةمعغد ا" عدم [عدتعطع.

 طوص طتعس ! نيسمصل محغصع زع لتووزصحس] ءدتك محمص جئامعات عممعسا حمانا" 2003, 11 ماعد

 معلا مهك هحمتسق اناخذطأع موانع 0'1معصأ ءأ 0'1ءالعسأ

 (0ع نبدأ ةععوط]ع دصمص ءىعات ةطواأتت , 2عوأ 16 معان ”عمص م "عووودن عاطأ تع 10115 2

 نه صةممصلسع نذ محموم 1عااتتعق.

 الاد تعواعر هع ناتل 0115 همصتت] عدا طع مطخ] عدا ةانقذ1 , ءأ لع رص طمصم»ع لوحمتع ةتتعع

 ماك ءع5 جااععصقتلتتعو لع ؟ه10لعسمع عا 0'ةموص عطعص عصا

 (نمصحسصع ]15 ءةعدحتتسع لع ]'آعدع رت دع معصلتسع لع تماتخع ءناغ ةحدصق ناتع )ع مانتكدع مع

 ردد ءاادخع عرج طم عراط عطأ ةعع ءا]1عب

 لع دنت [ممعم لع ددرماةعع مدع دمع اعالصع ذل صه معطجود0ع. آنع طحاتقات] منقط ان

 رده صانع 0'عوت ممانع 1ةتدنع ةعد ةطاآساتمصك, ط'ةعانل ]موق 5ععمم15 نذ 12 20055167

 ]) 'هتال عدو لع ١ هانق ج0 "عددع نضع مهعاتع لع محمتحس ثغر ليانع] لمان ناتت 70115 0ص

 لع رصعف مماتحتع]]1 ع5 ءأ نحت دصاعم ةزدممانا عد عد 70175.

 * نع طع 1447 مممأع عورالا.
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 قت تدمددعمأ عد ه01عدج, اه015 نتع 55 م0هز1امع ةاملأ هزمت: عوومعر ءأ نلتع 5و

 تعمد مغنع هحوتأ 1ع هممت طعقغ, نزع 1تق ه1 للا:
 « 84 هدتك- م1 لس طمصط عد" نع اب ةيتفم لع تهزم هعانع عع صقر ءةامعدفع , !'طمصتستع

 طمص ءأ هماسخمسع] مدع عفا عصعع.»
 (هدصتت قدصصتع ال05 1'ةاعق, زرع طع ائهان5 هز عا] 221 م35 6ع منع ل عومؤرعع لع انواع

 عمم مم مدتاغز نع محاعم مهمممدتاع ذ 1'غادص ةممصاقسم لع دتوامع ءتاتل“ 107

 آيذص 4وج (11ه11-3ه/4 لع 1. (ن.). كولمعد, ننتر ذ هع يحتال مهتدتأب

 هافامتأا طعمستااف ةحوع 1ع ةيلغطمس , ةلصاتتملدتتكاا ةتعع عد عنف لك 15

 لحصف 15 دتلاع لع ؟؟جععتلط عا عج كطممذد ]عد 'اكتساك. آنع مصصعع لبي ظدوتاطجتطغ

 من1 ممودعدذامد لع اه دتللع بد هءمعم ععمسأ ذل مديتعت» نص اضاطاتخ.
 طوصلمصأ هع عمر, ظوفذم»د هطغلقوولا ذ ]وددقعأ, ننت ءمصاتلتتقلا

 امتنع ممعاسو لع مم0فدتتممس. !1[هنك, !ئدص 4وو (صمتك لع لدصحت عر 6 ١
 لع ]. 0.) , 5ولمعد خصص اهدتأغ ةهحتعع اع ةتلطقس ءأ مدمس [ةدأاه لعد 1ص عت-

 الوصف طموأت ]عد ىصاعع ]ندصمعأ . 8وفدمربو ءانث ذل كماناعصتع نص ة16عع ءا اصقعأ

 1نغ ءكطقمدغن هذ لمدصحتسماتم» هحئدتا لحسم لتع ةصق. عدلمست 1ع ة1نعع نننلخ-

 رصقعأ دهدتتتسغ لقصف ظدفدم»عور 11 81 كد[ععمم عع مصتصع هامعع5 ]عم رمصاصعال

 ممتتح لن عداع 14د طقطت امصاق , دما هطحتم ءدخ آ1عد ةحصتن لعد 3ةلططومو1لع5و ءا لعد

 لعدوعدلمصتم لثخلت , ةتصمن ندع 1ع هلل كان يتعاعنعق م01عووعاتتكك. آن مات
 1 دتللع كغ عد طوع هع 06م:ةلهاتمصك لعد ةسطعم. 11 طب ثنا لع عقد

 رمععام ندع 1ع يدقسات عم هان دع امان 1ع ةهددطءدتح 0ع '[طقلطم (نص لعد

 فص مدعصمدد 0ع 8[ةلطمطصعأز, ةتطقأ ن6 عانت هن ة'ةلاوعدتأ 1ع ءهمالثعع

 [هسلغ مدع اةتمدص- هلحال[ هلل. ثان هعو هماسء[دتاعم 1ع مصصعع لح ظدتطوبطغ

 ه'ةصرحدتمتلا لم ءطقتعمتت نتن آكصمعأ هحدلا [هلا مدفاتتاتل»ع ذ 1111

 5003عو, عد مععصقطلأ 2055655102 0 13855058, 3 لع طموصقم 21[ عت عاق

 ةدحمرو 1عد طقطتامصتق. (0نمصع 11 مدهعاتخ, 11 رت 1هتكذو مدان !!عتاعسمتا ان

 مصعتعم مهسعآاماتلع لع ىوص هتعتل, ةحتعع دتص 16م عط عمحعصا لع هعصا تامعأ

 طمصتسعم ذ كحععدل. ختم طصحماك لع لمدتل- ءةملم (زنتالعا, 6 لع ل. (0.), 15

 قسطعد لع 12 اضهطن لع ظعطتم, ذ اهعنعالع 5ع موت معطمتا ]آم [جصحتااع 0ع

 ركع, ها 1عد ةكعوطود لع آه اصطسب لع 8[هداملعع, زمتصاق ذ لعد طمصصم أذ

 ق'هتناععو اههتطتتم, مهد ةصعدأ لقصف ]له دتللع ءا صتععما امانا ذ 1ع هأ

 ةدصع. آنعد طممصءطقد ها لعد متصعتزمدتتح ةلنظععم ظدصعمأ !ندمق هع ![مصختصعك ب

 تصع طاطا: هاطغومع ؟هدلغع مدع 1ع ملت لع اه هتللع ائنل ل15معونع. ]نع ةدع
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 لحسم امعصتع-لعتع لماتعت. آنعذ مص مخعمعف دع [؟نععصأ ]جقهق مانتك ممم معو

 نع آد الع. اطمطص , 53م عم ءمحتمز2 ع1 يدعم اهم ءد5ر, هأ 1عد ةعدطعف ةث-

 ]هنعمغمعصت. آم تلاع ادخ هععتمفع هت همانح لم ةدلاطقم , ها 1عو طقطتغمستم

 5 10 مءؤرعصا لع مغمدعو» 1 مو لفوذتق ل.

 (زم ؟هز6 ندع 1ع ددلتطقس >'نتاملأ موق ءةاممصوععت“ ةنتح 66صعطت علك انت

 معمل عمأ ل'ةحما» از عم. طع مسصعع ننت "6عصمتا ةلمدك ةاقتغ 8[هطمسصسصصعل ب

 طاع لع ة1هل عاطل فءطقط, عا ءعلصت يدت ءعصرم]اذددتغ ةتتمتق5 لع طق 16و ؟هدعع

 نمدق لع حلمت نامتك نص ظعرودص ةمرعام ةدهل عا ةدسصم دسم 5330-هل-

 اظ1نااع هده « له طوصصع ةامزلع لت ممزتوتسحع. » (نءعاستحعا مهصمتا ةحنمتع نع نص

 طمصمصع طمعا 1عالصغ, عا ةعدعمتع لقصف اه 1عتع لع !'ةعع. [آهعلعا كاملا عم

 مممعدرممم لمصعع ةحعع ]نت , عا اطصقل-عللتس طماتك 2 ءمصكعمتع نص عموم

 ممصا»ع لع [1عاطع5 عد دعت5 ءا عد مسمدع نتثتل اطنخ ه0 عووو ةانعععووللت وع

 مدعم. اخص رمزا انصع مون !دعنعأاع طاوعتست مومءعامسمتخ ]لصنع عصاتمس لدم 1211

 م 1ةحتعتمع لع مد ةصكمنصغع مدلتتع

 ام ىلا رسالاو بهنلاو رهقلاو كتغلا ىم اهلهاو ةرصيلا ًاجاف ام ىلع انالوم علطأ ولو

 ذاسفلا راشتناو تاناكلو نكاسملا قارقحاو تارغتل حاضتنفاو تانتشلا نما هب اود
 ةرصبلا' تفرشا دقو داملل نيعلا ىبيو تابكألا قر ارظنم ىارل تاوسشلا 25

 ناك ذا ءارغلا ةلودلا هذه ىف اهسار هنا خروي ناو ءارحعلاب قاعلاو ءافعلا ىلع

 دهعي ملو نادلبلا رجا رمدي ام تالثلا ىينسلا ةذه قى تادحالا ىم اهيلع ىلاوت

 ةيوقلا ةدجتلا بيترتب ةيعرلل رظنلا لجكو معنا ناف نامزلا فلاس ىف هلقم

 برقلا ىم بركلآ سيفنت ىف امب افخ الو برعلا ىم برهلا ف برذلا ةلماعم طاقساو

 ت1 مماسع مههلطتع 01211 ءمصص ةتكذدسءع لعد محهأ ط عمك نادت هدغ 1مط03 تطأ [عدحعطأ اند

 18ةمومرتو عا عد طقطأاهصلق , عج 1211 لع ؟ة>:ة8ع5, لع 201 عطصععؤ , لع م1113نعر, لع معت5 0ص 5

 601165 عم ءقما03116, ددصق ءمدص ما عال انتطصع 101114 0313115 602518265 0653517611565 ,

 1ع]1 م5 ندع !'هدعقوع 1501 ةسع محهاعمدعق , !ةمععملتع 0ع5د طقطت[ةلتمصك عا لعد طقأع]]ء-

 معمر 12 ل6غةفاهكتمد "ةمدصعتتع )5006 لقصف 145 قمحمدعمعد طقطت اععد 3, 11 ةتتصوتغ 06-

 دوصخأ ]نت نص 0ع ءعو ةمععامعإع5 نمت رص ءانعمأ ]1ع اعد ةتتح عماصتلا] عد ءا نحت كمطخغ [هصلعع

 ' سعامتتغ لعام ععمصلع (تطعمستوتتع ل لطم ءءانع لغمممصحت مدئلمص ه'ةمماتودع هنتح قصص

 هادختطتس. مهعصمعو 11: 2غع5د نه 15 ءدلاتععر مور همزممد110ه

 2 ,2١1373 101. 160: م" 1447, 101. ةتتح ةوطاعذ لم موعمأ

 * ]رع اعجتع ممعاع 1ع معمم هان 1ع 301 طمز:
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 هرد 1جعصعو 1عو ءمعاتتتو 14و ماسك ةصقعمةلط] عد. ظوفذدمو ةنأ ةدع 1ع مملصساأ لع ل15موعدتا»ع

 لت 5و1, عا دورص صم ] عععممعماأ 5ع فصامصل معدوتع ةحتعع 1عو ةدلطاعم ةعالعمر عا ءععمل

 لمست ]1 طتقأمتع لتعد نحع كمد دمنا [6معم لمتأ لع 205 ةمانق هع عام عانج عماتتت عرط عت ع1

 ”1'ء11ع ءوأ 1”ةغعحلتتع لعد ططولتع نانأ لعماتت5 12015 عصق 5ع 5021 جععاتتت 0165 ىاننع عا1ع, 2طقتنا

 وانا ةتناه1 421 50113 م0107 1 ثصع ]د ماسك [1هعاوذوصاأع لعد مام ةعقر ءأ لمصخأ 11 م'ءعتوامتا

 رددق زنكومن ل ل جعصم] ع! ظمتقذع هماع صحملاعع, مدع نص العا 0ع هد طوصأاغر ]ءاعص اند

 معيد لع مز6 دمع 15 ممد]جاتمم , هنعدص]7 5ع" لعد ةععماتتو دتاكدصأم, عا محعاا»ع ان

 ئمدصع خذ دمع هزاسماتمم نت هطاتعع امصأغ لع ععصد خذ ظدحتع محتخةمدط] صحدعسأ لعتوصأ 63

 قصوطعو. آكهادد متعصم7ع2 م05 نتعأد ممم تاعك هدد ةعيستع"أ ةتم»غد لع انتعم يتحصعأ هد

 دوان]ج نع 1عو معاصع5ك 0'ةدتاتعاتت.

 آم دتالع لع ظدمدمعو, ععقوع نذ ]صتعح ءدغمس لع ةهملا- هال 1نلاع, ةاقتأ

 0ناروجمؤعر محهتك ءطمعاتسص هع معووعصامتل لعك ددتتاعك لخص مدصعتل لغدوقاععت

 []1ةعلت , عم مموسات كنت عدل ةامنأ محمل دلع أ دةطتصدغ لمسك ]و لمسنأ عدن“. ]1 نعطالا

 دع همانحعأ]1 ع 1عاتسع هنت اتمنا نذ ءهعانع 1عانعع ةامتك زمتصتع دصع ماغعع لع

 روك هله 1هنمصعع لع ةةهلعدل- ةطدلاع, اممعللع ةامنغ ععصردات ع لع زعت» لع

 حماك. ةلهدنك دممانو طوصصعتممخك نذ كاع اه اعااصع : 

 هوايلعو ة>ديدج ةدوعسو ةديعس ةدو>ج تسماد ىالغلا سلجتلا ديعلا اعد

 هتاعاس هيلعرصقيو ةراد دعب ىلع هرأ دصاب برقتي ىم ءاعد ةدوصحت ةوادعاو ةدوسحت

 هل عججبو ليماتلاو () ليمحكتلا ىلا هلصوا ىذلا ماعنالل ةركشو هتاعسم روصق عم

 ةرسع دعب رسيلا معط قيذأو ةرسا ىم قلطا ىم ركش (3 ليونتلاو هيونقلا ىيب
 هيلا عرساو رومعملا بابلا رامتعا مدقل نامزلا نوع ةدعساو نامدقلا هب تضهن ولو

 نأ نلآ ناسللاب ركشلا فحع اولتيو ناسحالا قوقح ضعب ىدويل روماملا دتعلا عارسأ
 ةوظح مرحو دبعلا ةوطخ ترصق املو >عسيف تعصي ناب هل ىمو كعقملا ضهني

 ضيرملا ةركف نع ىبني اب مدخ ركشلا نع مفي نأ رذعلا حوضو عم همزلو دصقلا

 قلعتت هبو اهيدهم بسح ىلع ةيدهلا نا الولو ضيرقلا ىف هعبط عبطب دهشيو

 ىلع اذه رعشلا ضايبك ارعش ضيبيو رجلا ىلا قرولا ىدهي نا ردق امل اهيواسم

 نمي قحي نأ اوجري وهو روذعم ءاطخا نأو دهتجتلاو روفغم نرتعملا بنذ نأ
 1 ةدسالاب هتهدح :فيرشت ىف ةيلعلا ًاراللو هلما , ةيصاق غلبيل علك ىمريخ هتين

 ' لل" 1353, ]خ5 16ه: طخ 1447, 1110 * ]عصب 1373 01 ليمجلا.

 109 * ليم م“ 1373 م01 هيبنتلاو هنويلا .
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 ىولعلا كيزم بارضال

 اللوارتع دعت اعاد" 1هتأ لعد رععادج ماتا" ؟01ع ءعجععا | عدعع 1: مانتووءدأ 7105 205م6 5

 ردع لوصتملك هعووعتت, عا نماعع طوصطعتع دع تعمم" عامع ءمماتسات عا] عمم عصخل ماهلتكذع 0اع

 طقتتأع مهوز 10م ناعم امان)هاتا5 ءم1166 عا زتم5 عماد عت]5 ء>اعضتل 05 ! 55 10عات>ج 5011 هعاتات

 لثحص طمصحصت ع نحت هاد دق 1ع (عمحمو 21 5 101م5 ط6 ءعدووتتعد عمات" 3ع ممعأأسع عد دماتأع ب

 أ يتت, خذ انصع 51 ععمصلع ل15أةمعع, نعد مه 13 دع قمم مءاتع» لع 2015. 53 7ععمصم-

 ررماوذدصعع ممانع لعد طاعصكدتاك يحق ]ن1 هددأ معضصتخ لع كاتم مما ع لعج طحقتت>» 6515

 هأ 0'ءدمفععع لقمق ]'ةحعصتسب نينت هدصغ ذ 1015 "ع]ءلتث ةورح 701201 عأ دولتتت6 دج 10اات0عب

 هيأ ءعالع لكحم طمصصصمع ننأ ه نأ انعغ لع ]د قماتطت1 اغ, ءا ندا 2 عمانأغ 1ع ماهتفتع لع 12

 ]ادعم هردمغد ةحتمز» نع عممدغ ذ امانك ]عد امدعصعساك لع اه عغمع. ةثطل 51 دعذ لعدم

 اعلم ممانحتةتعمسأ 5ع ممماتكمزك, 51 1ع دمرعأ ةاءامتأ ممصاعع ممادع !نأ م20م16ع, 11 5ع ةء-

 ملأ ةامصعم عمو 0ا5ع مه 1هماتص نعبر 11 دع ةععوتا عدد 7عووع, ذهانك 145 انهتاك ل'دص

 طسصسصطاع ءةوعامجتع , 0'دعويست عع تصع مهأتع لعد هاطاتعداتممك يتسن ممدع 15 طاعصألدتكدم عع ,

 ءا 06ج مصصعم لع دتلتع دتمتح هع ندألأ عدا [ممعم لع ممعاطسع مه معلا. 8آهتك ءىمطصحصتعمأ

 وع 1ع, يتدص(عل هد ءوأ معععامو لع دعم مبعصتط »عوق (0نعأ مممر ءو مماتتع ]نت لع "عمتمد عا"

 1ع ؟لعبحتع عا لع دع معمعاتع» 1ع طوصطعاتع 0ع 65 0 (رهررصطص ع 201 5171[ عانا 3 15

 رجاعلك عصم6عءطغد عا نسع !'ةحوصاتحعع 0'ة]ل عع دتمانك ممانحتع» اتق ءعقأ ةصاعتلتأغ, ءأ لنتعب

 مده] نم لعم ععدقعم هتنقذا 1ةوتتس عد, 11 دع صمزغ هاذ11ع6 لع ممواعواعع لع دذ "ععمت-

 هت دددصعع , 11 دع دعا لكس 1متععصم نلتمتسع نانا ١015 لممصعت ءمصص قت ةددصعع ع 1'ناهغ

 لع مهادلتع هان ّزع ةدتك, ءأ نحت ععملعم غصت وممعع 13 ع1مم10555 صحعمخأ لع طق 122

 ممفاتو سمع. 51 عع ص'ثامتخ يدع 1ع لعدن ءدأ معمم تمصصغ جنن تنصف لع هءاست يتت 1'هأ1ع ب

 هغ ننع ]'ثاهخ لع ]15 مععدمصمع ةصللسع كات ]12 >؟ةلعاتع لم م65عمخر 11 ماهتتسدتا مقك 556

 ىلع ؟عمتللع خذ ءعاست نحت عدا !'ةعاط»ع ءكدمععم لع ؟عدتل]ةمعر مق ءمصحممو6 نصع م16عع 0ع

 رتعت5 ننت ءوأ 06ءمام»ثع مصحصصع 1 طوعطع طادمعاتع لختص القتل 2. 11عتص عاتق عدد عصب

 معا 6م ىصاعو5مث عدا مدتخلمصصغ, ءأ عاطت نتن ه هلأ عع نادل مماناه11, 511 5: عدأ اعمطصم ,

 هوا هجعاتك6. آآوامع دعجتتأ عاد عةمغعع ندع دتمدق 000ج طاعص ءمطصمدأت هذ نتعا تام

 لمصغأ 1عو ةصاعماتمدق جل عصا ططتعاتح (انع 145 ةعاعؤ, ءأ ةجهاتعع 565 ؟7عانج. المواضع صح

 (ءا1زععمعع ةدطاتسسع 5مل نختعته لع مماتحتعوتت عم ةععان ءاالامصأ عا طمحصصمعع, عد ةيةع-

 عممما ةصحمم صفات“ مممعع 12 طمصاع لكحم معاق, عد مصع [هتذدصت !"طمصص عانت 02ج 6ع

 ١ ]رع اعجاع ممعاع مون دهر: ةتجععا]عنعع اع : * 11 ه 1ك نص زعم لع طصمأق ناتذ 2ع

 0 عدا تصع لعق ةلذمطق 0111 20115 «0838عمأ ذ معممدلتسدتا موك طءوتتعماتم لقصف 205 ]هم عانعق

 همملسع ننع 145 ماغععق لاتت كمز2053121 1ع رع 0ك تنعممع. اص ةعوطع, ]1ع طصصمأ 00056

 هدعتا ع5 1ءااصعد عن لعذ ثماامعد لع 1[ هعتعا عطل موا معدفتت موع ةاممعإ] , ءعماسف-حللطع 75

 ددزعمأا لع ممم لغ]عد مماتإ" 1عو ءقك ة2310عانعؤ. 0117
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 نع مصصمأ 1 ددعدأ, عا عد رد جه معوووصأ انطع "6ممصقع لنآ 2ع مآوهعع ة0-1ءةذات5 لع معو

 مق.

 قةحن ممزذ لع ةءابماتمل لع ][؟حمصغع ثوم (زنتص ١ 1هجب لع ل. (.), 1ع تمتد

 كدهلها-ل1طدللع لدا طصصتك عد كمتع هكعع ننماعسع لع ةعق ةطصتق, هذ 12 ممتع

 0”[ةمدطقس , عا عد طتعصق كدععسأ انحصفد هنح ماللقعع. آع هما طمس هع ممدتم ذ

 هعااع ععاصؤمتخم مدسعع يتأتا 1ع ةهدنمعمدصمتا 0' ةاعع ل صاعالت نعدعع ةعع ]عد

 ظواطغصتعمصم, ءكممذع 0ع ةععامتسعو ينل تةموصلمتعمأ هلم مدصاماتخ 12 عد

 رعت ل. لام همانتعأ1ع لع هعا ةنؤمعس عدغ ةصعتخو هذ طامضا مقنع انت 205503867“

 نحت اس0 ةامتأ هلمعددغ مدع نص طمصصتع ءمدقالةعدلططاع لع ]5 دنت مقتخ

 لمصخغ 1ع ممدح مع مماتك وأ مملصغ مهلاتعمتن. (رعااع همانكتعأ1 ع كجأ ممدتع احن

 مصصصمع نص ءماتج لع 1هدعععب 11 دع طقنم 0' ثععلعع ندصع ”غممصقع هذ آه معط-

 جمردصمع رح ينعذاتم». آه كتمت كع, 153 لماناعنت, 1 كتةلصتع لع !'ةحعصتاا

 ممم ععمصغ لقصق هعالع مم موصقع. ()5 25 عد ]867+ :

 رابختسا ىف ذخا مت ةجابتملا ةداعسلاو ةجتابملا ءابنالا ىم ارشيم هب نرش ام لصوو

 تاقوا ىلا ( ىيننخلو تارفرلا هب راثتسا هناكو علطاو عهتساو رظنو ربخ اي دصاقلا

 مايقلابممه اكو هقحابيو ( هقفانيو هحرشتسيو هحتوتسي مداخل لزي ملو ةافالملا
 هلاح هلاح تفاض ىم هلاق ناك اغيب هدشناو هلايذأ مزل مالكلا عطقو

 دعس اب كقيدح ىم ىدزف انونج ىنتدزف اهنع دعس اي ىنتتدحو

 ةئيخلاو ةضلعا ةبياشلا ىم ضرتعأ ام هتاجئانزور حاردشتساو هتاجانم نمض (ة)ىف فنرعو

 بوشي ام نأ ىلع ءزج ىواب هنم خخاو ءزرلا اذه سم دجوف ةضغلا ةناعكرلا كلتن

 ةريصبلا ىلوا نكسيو ةهسيلل معنلا ةهمتلا لحت لحي حرفلا ساك ()ىدقيو مملا وفص
 سفنلا ةمالس قو وحعلا رارغسا بجتي ال اك وفصلا ماود طق ده ام ذا ةهلسلا

 نع مايالل خصيو بوطخمل ةلزان رغصت هياقببو بورلكل ةارسمو بولقلا ةالسم ةغيرشلا

 بونذلا

 * ؟كهرنعب 15 ظزطاتماطغودع هءعتعصاملع لع * 1" د33, 101. 161: م" 1447. 101.

 0[ عمطع]ه أ, هدن دصمأ 1110107727160 2.606 0ع * ]نع م" :١ ابلج ممم نينكل.

 1' فلن مد هركعتصمل عب عا سس مغص متع 1ع 11.1)- * ]ع م" 1:47 م6011 هشقاني .

 ؟[مةصحعمإت, لمصق 1ع لواتعمدا هقتقاتودع لع ةعم» 5” ]نه م" 1373 م0516 نم.

 (عمطعع 1848, م. 273 * 21هند5 آنوؤهدو رذقب.
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 ؟لماجتع ةعجت اعاد" عدا ةطواتعاطغ ةحتعع 1ع دصعقددععم يي'مد اتت ه جتا ]طمس عع لع آنت

 ج0 معودعت, عاج عجن لع ]نق 16و هماتاتع]1ءو 1ع5 ماسك ةعصفدط] عذر لعد طماتتتعا عد ىدت 1'هددخ

 ستك هج ءمصصطاع لم طوصطعنس. ا[مقانتاع 11 و'ءوأ طصتخ هل 1صاعتهععرع 1ع ططعمذة ععرت ةادنع امانأ

 هع مالا ددحتدتل, هع يدألا ةحتدتا حنان عا عماعسلتت , عع نتأتل ةحتهتل آن. نع نيتأتل 2 ةصمطتق

 ا'ج لعاغ لمص 1!'ةصومتددع عا ]هت ه 1هنا لفوزععم هسا عم دحعسأ لع 5ع مع عمدا" عل' 3166 015

 ا1لوارتع دوج ا عدص مله مهق هعوذم لع لعصح ةصاع» لع هممت ءعةتتد 0غاهت]5 هن رص عذددععتل, ع

 1ع ملمع يماتومسعت ل مواكاع» هسر»نح لع ]ادت ءأ مغصع 0'ءصاقسحعت» لعد لئ5ءانكذ1 طق.

 (نطقوسع 1015 نسمع 1ع رص عدددوعع [ةهتكدتا طصحتصع لع دع 1 عتعرع عا لع >:هدح]مزع ءماتزر عن هماتتأ

 ة 10 ءهمصحت عدوك مم , 20اع ةعرتت] اعاتن» 5دغاةعطقتخ هنن ممس لع دمرد طقطتخ ءأ طحت 7مءاقتأ انط

 رعر5 نت ةعصصطاع ةتمزع ثا [دتأ مماتت ]13 ةزاتتهأ ته :

 « لكن محاوك عدا صعاعسا , 6 5380, لع ةع5د ءاطقتمت عد (لعج ءطقعصصعك لع خفق 231135ع)

 «٠ عا محمص ةتتتمتع 2 علمدسط16. (نمدختصساسع, 6 ةدهل, ةصع مدعاعم لع ءعالع يدع ز'ةتسعل.

 آلماؤصع دعت اعدت" 2 هرج ملك لقصف 1ع ءمدخد لع ]2 ءمصتتعمووكتمس , ءا عج دع 1هتكدسصت [هتعع

 رجوع 1ع معدد عع نم ءمصصخم عماقتع ع هع ننت ءوأ ةصقعتأا لهطصق 1ع5 زواتعصمتتج 2, 14و 06-

 امتلاك لد لمس]هدتضعدتم ةيغعص عم ءصغ نادت ؟لعصأ 0'ةحتمتع اعد, 15 ءقاقفأتممطع ىياتت 2 عدت

 رجمرخاغ هعانع مامصاأع عدمعم»ع دز زعيصعر 11 3 ععووعصأت 1'ءالعا لع ءعاتع معماعر, ءانآ1 ١ مدعدمل

 اهناع 15 مدصأ ممددتطاع. 11 عا ممانسممأ ذ هطوعرحتع» يدع ءع نت انمانطاع اد !اةسصص1 لن

 0ع5 لمصق (لع ]5 محم لعصعع) عا بست دمدنتااع 1م ءمانتجع لع 12 0ذع , 1311 03'1عع لثسح ةتححات-

 1ءانع نحت م-65عرحتع 1عد طلعصم عودعصاتعا5 , عا هلع عتصقت انصع ءم250131102 322 5

 لمدغعد لع معمومتعوعلاغ 3. دنع ]هم ءمصخ1لغع 0'هتل] عدس ناننتص نامأ معضم ةصعدأ لع

 نسسفطتلع معسل لع ةدرح ءكطفعمع , لع ميغسصع ين'ود 5'عدصتتتع للنص اعطص5 ءمم5أةتصتم عادا

 مممعتم . [)ع 13 ءمصقعضت اتم لع ؟هاخع ةصدع هماطاع 06ةمعصاعمأ ]15 ةغءادتلأام 0عق ءعاتتعو ءأ

 1ع ةمد]دوعمصعمأ لعد معلصعم . '1هصغأ نمنع ءءاتع اع كدغصع دع مجهتساتعملصت, 1ع5و ءدلقع

 رصتأ6د نانآ 5ع ل1 ععصأ دعمك همانك 5200ه عاعمصخر عا 1'هص ةسعو طحمتسم ذ 5ع ماهتسلمعع 5

 هةر ععد لع 12 !هءامصع

 [مصصغع ةهتحدساع, 5ه0مهعمب مصصعع لع ناله, ندت 5 ناهتك طءودنتللم 1هانخ

 ذ 1مل[ ةحعع 1ع ددلتطقس 81هطقسصتصعل, تك 3113006 ةانتخ ىو اعتتأ01ع

 ممم 1عد [تمددمعد اتصلاععو عا محلك غل صمت“. ةوص طلق آ)هطدرتد, م'ثامصأ مق

 ١ (نع معد عدا دنع 1ع محغاسع ةمدرلا]. ل15وعؤقعع معمأ ةععمت» ل'دطسص ةذدص طوصطعس#»

 ممامدوغ. 0م اممدح عند نص 068 عام مم عصح عصخ

 لع هعءانع 106ع لمصك 1'هححعدجع ندع 11. عع

 مقاتل ه مانطأتع د 1828, دهدتك 1ع اناهع لع

 ]له دس علك هممطعت ر ممدمصق أ اسجامف ل ملال

 عا لع ]1. 16 لسع لع 1هعدق , ا. 11, م. 106 ءأ
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 4 زم مهدد اتسع 1ع5 0نامت15 لع هعا تى ثصع-

 مدعم ا لقسم 1ع 18ععدعتل لعد طتئامتعس5 هدتتعم-

 2 ]عو عمات عممعس عساف , عم 0مل عصغ, ةهصغ

 لفصق ]هند عع, ليتدصل 11 5'ع5أ مدقذغ نم علتتل

 ث ةصعس عدا , 0' عمفولتعم لعد مديضتعتتو 28غ

 تسع مءاماتمد هاطعتعالع لع 1ه دمادحعااع نتلو

 ىعماعمأ [خةصخسعأاأ ع.

 3 ])ع هانا اعصمد, هده ناغ معج5ند0غ عد

 نمت عما ومنصع عممصلع م205مف16 ةسغصع

 مما عال عدد عدا ننعا نمنع 0غقوقاعر عا نت انصع
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 هى ةاهغ لع اساتعع ءمصتعع لعد !ممءعد ةتتكذا علمسجأمطأ عذر ننتاله حماتك

 ىيدعايدع ةعصردو 1ع مدوتق. عا ثيمص عص عجأ مصاص طاسم ذقت صنع هناا

 لح دتاتطقسص لقصف آه دهلانغع لب 11ععع ها لع !ةكدمطعةتع, ءأ اه تالع لع

 ظوفدمتتو مانخ "عدماعع» معد لقصأ يتعأا تعك ةططصغعد.

 [1دعلدت معماأد لع ءعو زصخاحصتك لع "عرجمذ حماد ةحوصععت» 12 همت

 0ع هعد 8[هعوصحمك. (0تمصعأ 11 رت عج ةحتوتخ انصع 0ع 1حتخع, 11 هع تعرعامتا ؟هدق

 1ع ممخانجمدع 0ع ]د ععدصلوع مطمدويتنغع, ءأ 12 انددتا كعتدصأ 1ع5 ةقواؤلمصاك

 دو منمسجامتتمس 5 ةامتك مةمدصعتع, عا !'هرح رعصمتا لعد مصاصؤعن ]عد ماسك

 ةامزعمغعك ممانع 1[ ؟متعصءسع. ةدصق لمانأتع ءعاتع 1ععاسصع نامتك مانت“

 ةمرصتمع انصع ممعطست نع ةمرععاتتتع, عا ت1 معمطامتا لع 1'؟العأ نسع هعاتنع ءمدط-

 رصسسا ءمالمص م0155 ممن [دلخع لعد ءطفص ععصعساك هذ آه 5نلقعامص

 مسا

 اكد صم غصع اعد , [آهصصأ نغ !1نع لع رماص ل نعام من ءعرماع ذل ' جعصصرم] ءب

 ه1 11 همدص ممدو كعتح اجدتان5 لع طدتتع ماحتاه]هعتع نتن كما موتاتعادانك ]ا15-

 نتف ممسم. آع مععسصتعم» عدا اصاتطتلغ ]110ها]رما-ما-ة»هط هدح «1ع5 لغا1ءعد لع

 ]1و ةرصامعع »+ 11 هوا (مؤو-عماتت , كن ن1 2 ن6 مفللعف عم دعت, ةطص ناتع 16و

 61 نعود دع 1ع عممجةمدعصت ماس [مهعالعصدعسأ لمصف آه مممصمتعع. (نهدحصعر ذ

 هع كمددطاع اناععر 11 معؤوعصتع لع ععوصلعد هطووتصأأغد, [آةعاعا ه2 معاك

 معتصع لع [ةمعمسصموعصع» لنص ءمرصتصعمامتسع عم مممدعت آنع ل عدجتغمع

 اممتذغ ممداع 1ع انطعع لع ط07«ها-هل-وهمسعتد هدح «]5 معماع لت مامدع عانت, د

 أ هج ممانتع دانز عا 1ع5 [مساعد لع ادصعدعع نحت ةءطقرج معصغ محدد ع ةتتح 2ة7"-

 ةمصصعق طلعم 61 عغؤعد. 31. لع ةوعرب هز ممغتم لعد ادع عداك لع اختص كه لع

 ا'ددو اند عع, لقصق ةدص ةطصتطمامعزع ععوصستأت عدل ع ةعدطع.

 كس هعد ةصامءامتأعود , اه حتللع لع ظدفحمتست آكدغ لمدصغع هج ظعأ, مدع اع

 ةماتطمس , ةدبص عدصتع اتساع همدخصصغ ق4 ععوصعمةل-8هاءطقسإت 2. 4قعووصعم#» 5ع

 1غ مع 6دعماع» د 8ةفدمتعد مدع انص 0ع 53 همرحرد 21210163 2012136 5012601-

 جاد ظعصممت , نانا اهتاد ]عد طقطتامصاق ةحتعع مجمل 610

 م4 ممعدتمع ننع ]عد ][دعدصحمم 0ع [[دعتعا 5 مفممص لمت عدخ, كه "مايا هد

 اهات لعو (تهز50عو , ماتطاتُم مقنع 1' كعمل ثصتع !ءامسر, نلتمس لع 81. لع كاممعب اهحصع آب

 0عو 1مقعت ماتمصم ءأ طعا]ءو-1عانمعد, 1[ م. 5 23864

 أ ةانآ7 2 1عامونأا عله همم (نطصمصتع مع ل'[طصع

 36 ةاموكمااوسع 0ل' 1-ما دآادفخاتر, ةصصغع 5رآد.
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 هآلهتغ ععدصلندددصأ. (نعا ةوملغ صع ملف مدك ذ ةعومفم» 12 ماسك ععمصلع

 ممزاسا مام. (نع ما عدأ مدع ندع 1' عدحتع هثخ اهل ذ نع طصحقصت [عداعت. (0 ع1 ولاتعق

 ممعمدمصصعد نات ةحوتعما لع ععوصلعد معناعصتمدف ذ 15 ماتسءاف لع عماتأ

 درودم] نععصأ ماسكات عدو !ةتتتعم لع ةاجتاع. ]0'ةحبطععفر عج ابق ععفطل همددطعر

 هولا موس فخعمأ هج امد 1ةوعع لب معا كن امل م ععطعع ردمأ ل15ةة د 116م ع

 هعرمامتسعم ةكاعصاام تعور 02215 ]ع5 همزتعج 5ع دصتن[اةمأ1ة1 عما ةدصق 06356 , ءأ

 ءعرتامتسم ممم صءعمتتج 0ع عذر لعرتعصتتك ممما1121ع5ر 5ع نطقت 3121 301 2

 لعو زصكاصتسص عداك لع ططاقق11[1.

 ]لوضع ةممانحو, دعمك ءعانع ةمووهدع, نصع لتدوعفعع ننت 1ع ممتد

 طعوس عمان. قةجتدصأ ممصاغ 1ع همدحدط»ع لع ةعذ 11ةعوصمم ذة ينمعتستع 11 5

 معدملتأ ذ ظوعلمل ةهللص لع ةجدوتصع» لع [!'ءالعا يت'ع]ا عد متملمتعدت عدغ لمصق

 عع عمتصع لعد 1عالصسود ها لعد ةءلعصععد. ة1دن5 عب ممغصمع ةعطخزررو ل116 ©عال-

 امهتصعف موعدمددصعمد طنت "عمعمءطقت عمخ لعد ةه1ةءقصعق, ل'هساععو طع 70ات-

 اسوأ مده صمتسع ننتل ؟ثغ 1ع مةكتملطاع ةسساعتس لس اصعب ءالاعد معفاعص-

 ليععمأ نننتأ ةامتخ 1'هدتحعتوع لكس طمصسسصع ؟عطتت نيعاومع ءمصطغع لع

 ]كة تودع هدن لع ]!آكككمدعصع, مدجت5 هان 12 ]1[ ةعمتتسسو ةامتأا هلمل5 ءد عروص 0ع

 ؟محجعدتع. آف تمتع لم ططقلتلع, ذ يدت ةيحموعنوصص صح عصا 1ع5 1هصعاتمط5 مهآن-

 انوسعد لع طاآدسعأ ةامتعمأا اصعمصستتعق , 1ع 8[ ةمعاع» ءأ 0

 ندعأاع ةاهتأ د مه1عدوزمص. اهلا طع ءتاتأ 5 لععتمت» هع معؤوولمتع لع

 دمر قسوعأغسع هالتعاعأ, كه لتأ ينل نامل ردمدقعأال , ء'مدا-ةحلتعع نعمل ةنص

 مملهعأعتسع . ]ف-لعووددم, 1ع تمتع ]نق هرخلمدصق 0ع 00222031: 11123 13

 [1[ةيعدتسع ادع نص كانز عن يتتل ادت اصلن. [1ةعلتا 3ع 3 لمدع لوطق نص

 ىتص لح لكتحدس, ءأ هرج ]نت "عملا لع 1'عصعخع عا لتن مها ز 22315 2 ل

 زا ه'ءالمدعو لع ةعععتاع» ![ةسصمفعتسمتت مصب 11 طن اطنخ اةطممددنطاع لع تاعص

 رداخم لتنال ع +.

 '”[ةصغ ندع ]1ع ةداتطمس ة1[8هطقصصعل 7 ةتتأب آه اللع لع ظدفذكم»» لمانتخ

 0ع 1ج اهدصوت 1116. (نع معاصعع ةامصأ ممم ["ةص مدد (د 118 لع ل 0600

 دمرت ظلك 11ةلطصماتمل ةاقصخغ ةدعم»ع عد طوق ةععر 1عد اضاطان]ةكتمصق ععمدم-

 رحعمعوصعدأ. آه محغداساعلا ععصعع ةءامخح صطعع 8عصممست , [[عيتنعصمصا 0 ةع-

 ةمصعما», مكصعع اناسلتمع, عا 1عذ لعتح هالتعاعتك ننت ءمصحصتةص 021 عدا, حن

 ' 3[هاتعع لع [آدعتس , لهصم ]1ع ]نزعت هصصمتسع 0ع5 عدسستةت كك عطف 320ع3 لع 1][30010. -* 0110

 61 011 ماد
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 صم هم ةداغطقسر 1ع5 اتمانمعف انسععق : اختص لع ءعو 018 علعت5 دع تمدد ةنأ

 (062عم11, ءأ 1'هساطتع ةهصعمتخلرم. آدددق نص لعد مدصطقأم ننت ءاتتتعطأ 11

 ظعصمصت 1نخغ !هتغ معكهصسصتعت», عا 12 ءكاه0لعااع [هطحطق هنت مماتتمت» 0ع ةعد

 لعتع تحتدتتح. تمردعم» انه ظعصقمل , ماتتك 11 1انغ ادتغ نذل كود ماتت“ ]ج31 (02-

 عمات, عا ءعابتحعا مدام مصهتاعع لع ]اه مادعع. 0 (هدعمآأت عد دتهدنلمتخ ةدنص

 ةحتس اضاع لع اه صللع همدحصغ قلت, 15 لع ةماصحمس , 1عودعأ ادت !ةتكدتأ

 هديحطر م عع. (تمدخصتع ءعا صحت [نخ ءاحقضعف 0'ةععمرسزدةعصعت» ]اج ءةجدحوسع لعد

 مفلعصمم هذ 15 ة1ءالع, هدعمات , لع ءمصععتتا ةحتعع قتعالتعك همد230عقر

 جللم 1'ةتكتعصلعع دددع دمد مدقذدعع. الد مدصطوت اعحتطاو 56083863 , لقصف

 1عيتعأ 6هدعمأت تأ ؟دتسع ءأ انت. قلمك 1ع 815 0ع ةماكحمس متل م055ءق-

 دام لع وقدم, أ مزن محمتساتاصأ زانكلان عص مدل ١( 117 0ع ل. ((.] , ةصصغع

 هرن قعدم دعم راسخ ![نتحصصغشسع هءععتمءت» 15 1116 '.

 اع ططقاتلع لع ظدعلدل, 311هتاهلط ععظتللمطر, مممانتانأ 011610165 5

 ةرددنقو 1ع ةدلغطحس 8[هطقصسصتص ءر أ ةاتأ مماتتع 50عععوووءاتتخ ه2 115 105[1-

 اةهسءطعل-ظدالملط. طلدعتعت دع طقنف 0'ه0لععودع» 1ع ءمصصرحاتسم عدغ كاتتالهطأ ةان

: * 11266 2011376811 

 ءالياو رادنقالا ةغفعاضمورادقالا ةفعاسم هل ماداو زيزعلا ناويدلاراصنا هللازعاره دلل

 ىم هيشنت ام لضافتك مقلا ةلضافتم بوطخ راسملا عماوج ىلع ءاليتسالاو رابملا عدانص

 امارضاو بولقلل ايدل اهمظعاف جملا ىم هينفت ام بسحب جردلا ةتوافتم بورضو ممغلا

 (ة)مانالا هيف مهاسن َّر مومعلا ىلع نزح مزاولل اباجياو مومغلا حعاولل ابالجتساو بورككل

 اجاه ةسدقملا ةمامالا ةدس ىلعو اججان ةفالخل دهاعم ىف ناكو مايالا همويل تججظاو

 ةليقو رخازلا مركلا رحبو خذابلا دجلا ةحودو خاشلا نيدلا دوطب () ةءعيجلاك

 لاب رخو ضرالا قشنتو لافطالا هنم بيشي داك () بطخ وه اهاو رخافملاو رثآملا

 5ديحوت لها ىلع ىمو ةديبع نانصال رظن هوالع مظاعتو ةوامسأ تلج هللا نا ريغ

 باصم تربجو نيدلا تشاتنا ىتلا ةكاملا هذه الولو هللاب دشرتسملا نالختساب

 ' رسءاعدلا لع 1ذ ععدصلع (رطعممتودع 0'[طصع 3 ]نع طخ 1373 6 مايالا.

 دالة, ةصصنغفم 5 1620 مما ةعيشيلاك

 3 8ععدعا 0: اخدممل-عللتس , م“ 1373, 11. لا ا مم ايطخ هل اهأو.

 158 هم" 1447, 101. 187
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 مالعا ىيةفاخل ىف هللا رشن ىيملاعلا ىلع لضف وذ هللا نككو ضرالا تدسفل ىئيجسملا

 ىف ىيفعضتسملاو ىيعفشتسملا لامآ ققحو هتريس بقانمب ريسلا خراوت ىلحو هتلود

 ىيماقملاو نيرودقملا نيرمالا نيذه طئارش نم مداخل مزتلا ىق هترصنو هفاعسا
 ةعاطتسملا ةمدشلل ىف يانتملا ةعاطلا صالخاب ىابملا همزتلي ام نيروهشملا

 زعم دعدتلاع لممصعع لع 1'نعادغ هنتح دنععغ5د لم لطتحس ةتتعاتكأع (1ع عماتات ععم عمتعد أ

 ل ططقأتلع) ءغ ]دق ةفددتعع» ذ 1 1015 12 ؟هحتعت» ل لعقاتم , انصع ةتتعط عصا قختمص» 0ع

 مسمتئددصسععر 1ع طوصطعت» لع 1هتعع 1ع طاعم ءأ 12 ممووءووتهد 0ع اهدتق 1ع5 ععممعد لع زهزع!

 آم [ممانتصع م0014 لعد عد عسم عساف لمص 12 عضمتتاغ 5ةرم 6 ءاع مدع ]ةصحمعوذزوط م5

 هدت طحماسخ لمان]1هاننعاتكع نتأل]5 1جتقدعمأ ةالغ5 ءانجم 565 ىفاتمد [هرصعمأ 0155 ءهأم-

 عمرتعم, ددتتكتدسأ 1ع ددصع ندتلد ؟[مدغ ءمدا]عس. 81هنك 1ع ممودلاهأ 1ع مانع ؟ةعطعات» 0ع 5و

 [مصامتكتعم , مهن ]15 لمادا دع لمدغ 11 ةععاع 14و مدعو, 1'تاهغ 0 صمعقص لعوءعصعع هان زآ

 رمعأ 1عو ءمطصتتا] ءور 1'ةعلتمتتمد نينا 5! عصدمممع 0ع ![خصحع ع 1ع5 معتصعد محات1 م1165 نحت

 1:جةععوط] عما, ءكعدأ ءع لعموم 1معغ ممتنع 1ععصعأ ءطقعاتس 0ع 20115 2 505 10111 830106,

 عا لمدأ ممانصاقسغ 1ع مممصعمأ "عواع عمهعامممع لع مجداغ»ع. 11 (1ع لغطمت) طضاآدتغ

 ءمصصصصع نص ةقاعع هد 1ع اطغؤتمع لن اططقلت 5غ, كك م؟6ةءماقتأ !ةفمععأ 1ع ماتك ةمجمم-

 دوصأ دمع 16 ةاغوع لع ]"[صحقسما. 11 5 6]عموتغ ءمصصصع 1ع ..... , عد ذه نانه]116 0ع ءطعأ

 لع ]1 عءعاتئعتمم ةدطاتسع , 11 كمصحتصمتا, كلن مصع نانا هءعانمدتأ, مطحصتع ان 322ع

 عاممتعدحع 11 تامتأ, ممانع 12 عغضغمموزأاغ , مدحصع هصع مدع طه 706عن 11 ةامتخغ ]د !تطاد

 (ممتصأ لع ممتعع) لعد ةهانحتعمتع ءا لعد اعدل هدف طمصم»دط1عد. 0نعالع معتاعإ 11 مه

 13 لع نما ؟هتعع ط]ةصعطتع ]15 ةاع لعد عمكسأتك , لع نحمأ ؟ةنعع ائهأ1 عع ءح ةءاقهتك 1ع عامطع

 0ع ]ه2 1اععع, لع بتمأ 1متعع ةمت] عع 1ع5 مممصاحعمعق 1ع5ذ مآاتق 50110ع5. 1[عتصعاتك عمصعمأ

 1ع ةعلوم عد, هنتع 6مز1 1 غاعد ةدطاتسسعو ءا ذ 61'1ةتومس ةمظصتع, ه ]عاغ دع "ععمتل صحت

 همم[ عمال ءاتع ىانتع 1م5و 0116 ععوأعد ءكممدعو لع دعو ةعات أ عدصو , ءأ 11 2 1غ ةتتخ 2003-

 1من لع !"الاعع دمع عدع 1 ععقعع لع اعدم لمدصع» ممدع اعطقلتكع 1105 ةىءطعل-8ن1!ةطن

 كومو ءعالع دج عاتت , نانا 13 ةاعملمع ]مكس عمعع لع 13 معاتونمم ءأ عمغسع 12 ط]عدؤاتعع

 1هللع ذ 5["1اعمصتمحسع, 13 اعممع ةامتغ معصم ةعنع لع 015ذهأتألمم. 11315 طلعت عدا ماعتص 0ع

 طوصأم ممانع ةعد صفمطت»عدز 11 2 0غم10من6 لقصق 1ع5 طمعتتممق 1ع5د ةاعم لهت0ك لع 53 ماتاك-

 ددصععر 11 ه2 مممصقعغ, مدان 1عد 2ععدعتا5 لع همانعع5 ط10ععةهمطتناتعم نص هعمعمتعمأ لنص

 مملح عولت ععمعر ءممد1ذأذصغ لمصق 1ع5 7مءااك لع 5و ع عاما عدفعز 11 2 مئةلتقع, مقع

 عقم م هو116 ءأ ]ع5 ةمزصق لع دج ظءعو»1عصععر 1ع5 ءومفعدصععك لع ءعاتع نتأ 7ععماتتعمأ ذ

 ادن عا نمت هد 20غ]ع5 ن !'طسستل1 اع. ؟؟نامع ةعت1 عابس اعمدتأا هذ 5'ةعوتتت عد, خذ 1'هءعومتمم

 لع ءع5د لعتح 06ءعمعاك لد 0عواتس لع عع لعد ةثنغو عرس عصاأك ءمدف106عةطآعد , لعد عت

 1مم م0565 ذ 0120202 م201عدذع نص 060ه عمتعسا ةامعغ»عر ءأ نتا 5ع مانجاتع 0ع 220م-

 معرع امانأ 1ع عدمععأ لمصغ 11 عدا قمهطاع.
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 كرنر» يو ما عامتا عد, ط[دعاست معجم انصع [عاطخع ننت هاته طعقتتءمانإ» ةمدح

 ةصخما مدنهم. (رعاتع 1عاتصعر لآ11 6181[ ع2 7615, ]تن ثامتأ دع"عد5دؤع مهن“

 1ع معععس لكتن معصعع ل ظدتطرتطغ, لمدأ 11 ه ناغ مدحعاف ماسكاعانات5 !هنذ. ]|

 ةةممعامتغ قطوتلقططدح فطصعل, ءا, لع ماسك, 11 ممصامتا 1ع ناصع لع

 اءلزص- ءللمساغ هدج « ةئمزلع لع 1[[عصتعع. » قطسصعل لفطتسامتا مدع هعااع

 ماغعع لمصمم ]ح قصت غمع ![![ةمتتع, ءا عد 20'!1عوووصخ آلمستسا , 11 كمون

 لمدصع» ماسك 0' ةثءادغ هذ ىهد لفاطتخ. 11 معمظتقر ممانع ةولعع ذ [[ه عتاب, لد

 ل6ةرمدتت لختسع ممدصط»ءانكع ءمضدخحتدسع نينت دع ”ءم0لمتا لعد ةصحتتسمدف لع !ةق-

 دعاط 3 8دقوم22. (رعاتع ءقعمحدسع ءمدت]7أ6[21 لقهضصق 5 32 ]11151 عام

 [عمحصصعد لع امانأ ةععر يانت 612161 721165 0عق م35 20711020 ةطهأقك , 22011-

 [ةعد هددت لعد ءطقصصعمتتح , لقصف لعد ]11116ع5 ءمانح عماعق. ةاهتحقسأ ]ةصانوانع

 دتقدعع لعد ممقلنعد ةمطعم, 1ه !عالصع ءمرصتسعت بتلك مهتع 1عد [عطحتصص عقر 20-

 [ةسصصص عما مدت' هعأ]1 م نت ةاملأ ءعدقغع ]1ه محقتا "مودع لت ممقا1عل.

 بايقلا كات سمالاب اند ترم بالك هيخأ ما بعك

 اهلبق ىم كذوع تار لنيق

 ةداغ ىم موقلا جودح ىف مك

 افس ترانا اعرف سجاظأ نأ

 امعلا لالبلا ءوض ىم (:) ضعي

 هنود ىل سيل ءافص ىذو

 ىتلا مسا ترّمع حقل لاق
 ىتننكلو لاناك وشهو

 ةنئاصخ قلل حادر ىو
 اقنلا جافا لقم نعرتفت

 اهدعو ىنفشري مل تدعو نأ

 الف ىدوج ىلام ىلع اودعي
 ىدي نترشا ,لاملا,تعق ولو

 لذاب ىم لاملا ىفي فيكو

 باغ حسا اهعنمت ارذااج

 باعك ةانا لدلا ةهخهحر

 باقح تعاجا الك تعبش وا

 باقنلا اهنم نسل ضغي الو
 بانل ضحم دولا حرص رس
 بابرلا تخا رعشلا ى اهتيمس

 تاكفمر ارا ناردينعلا تفارا

 بايت هيلع تبيج ىم نسحا

 باذع تاحضأو ايانقلا راغ

 بارسلا عمل نامظلا عفني له

 بايذلا تايداع هيلع اودعت

 باتو مه لام ىف ضلَو

 بالطلا معنو دمشل ةبالط

 ' 3" 1373, 101. دة ز مع 1447, 101. 176. (0' عدا 1ع مغاعع مج. ح * 8[هدتك [م3وصق ضغبي .
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 ددومس ىم نطو اكتم راف

 بارق ىم اتيفم ىنيس تلذب

 [بع5 مدخ11[هصك قناتك هصغ مدقذ6ع طلعع مهيصمت همانك ةزمةههاتعممعصاتاك ذ 1ه اعطت لع

 ]عدول هان ذ عالم 1ع وص [مننو 7

 "1مم عزا هحا-31 زةصقتك انت لعد زمانحت عمععأا ع5 ةتصقأ دانت ال1 6ءعد مدع لعد عدملتعصم 1ةع

 م01 عو

 © يرصطتعم 11 ب 2 لقصح هعو ]11 6ع5 لع زعسصعم [عطصصعم ن ]!'ةععتعتا ةنعصممتب 0ع

 لعمده15عءا1 عد ذ 1 عموع معاطوصلتعإ

 ىذ ]عدع مماعع ءطع ءاسعع تغمدصل مماتت" ةتصؤوأ لتععر !'هطوءتسأغع, 12 طعقتسأم 0ع !1عانتت

 طعم زعاتع ادص ةءاهغ ةط]1هدتتئددصخاب 51 ]عدس زدصتطء5 مماع16 ع5 ةدصغ ذ 1'تاصمتغ لهصق 1و

 ةصصعمتج ناتآ هعمعمأ 1عدعو ءاطعتت ]عير اعدم امتلأع انصع عدا ذ ]'هتفع لقصق ]عتع عاملات.

 الرد ملتقعع ينك ءمامحت»ع ]5 اآدمع عم لتمحتماتع 12 كهضاغن محقتكر, ءطعق هع 1عدحس عقر

 1ع دتمتلع نمت ءماتحع اعبع ؟15دعع مناع تاعص ن اعدصك ءاسقمطت عة.

 آند هنت مانع نانل لع هاهت تكعص 0ع ءقعاطغر ينت مداه 006 نص 2[ ةعطعسسعما 51005

 ءأ نانا عدا لم ءمصصصع"ءعع 16 مادتك ةعععقطاع

 315 ل16 : «٠ "انه هق ]!ةتدد لعرتسع» 1ع همدص لع ءعا1ع ندع اخ 35 ةممعا16عر لقصف ع5 عقر

 1و هعدمج» لعد !آءطمط3. د

 آرع 1ملأ عدا اعأ يدتل !'5 للان ةسكوأ ةهنتعع ننعألاع امنت غاتلع ]'هطوعرتع محعف تولت

 ال13 هدمت ”تءووع جه 1ع5د طقصعطعو 1مماعد كه ]5 اهتللع اتمعكب ءالع ءدأ 15 مان طعالاع مع

 دممصمع خذ نال 1' هم 31[ زوصنقت5 215 ع5 76غ عمتعس أك.

 (ندندصل ءا1ع دوددعتخ, ءا1ع لمءعماتحت»ع لعد لعمأك دءعدصطاةط]عد ن1 ءةصحمصدت]]ع عدو ]11عاتنع

 ددطامصصعس» ب دعد لعمتك ددصغ لثتص طادصع ةءاوخفسأ عا "عدمتنعمأ 18 00 ععات.

 رز ءالع محع لكمصصع نص 7عم0ع2تهانق, لع ماعم ماتتخ هطاعصتتس امانا عع نلاتع ]ع 015.

 0, ذ قوما ةعرتأ 1" ثعامخ كم طحتعممع ممانع !'طمسصسصتع نمت ءدأ ةلاغت6 لع ةهتكل

 310 عغم ةممدز16 دعدلع جه 1هتغ طءغءادع ةسصق 1معامصع محق 10ءاسسع م ككعم ذ 21201

 0ع5 1هاتمذ "ةموعع5 (1ع5 اعاطاتق عمصعطت125).

 51 6اةنك اعماغ 0'ةصحةفدعمع ع5 تعط عودءعدر صحف مجهتم عم 562011 5انءاطق عمم. آ)عو طاعصق

 رمح عموعد 21620 ةنعمأ لع غهددق 1عو قاعد دع ممعاتمع ذ نق

 50115 15 101 محاتكان[ صصقصع , مدع 11. (نةنتئوزس لع

 طعومءوعمول , غ. 1, (ةطاعدتت ع, مدعاتع كل.)

 2 11 نعدل عصصعمل : « لعد آ[[موك 0عو طولق.م»

 * ]ع5 8عاطوط مدعوتكدعمأ 1عا لفوز عصعم تطعم

 اضطت هدد نصع مم هه لع اهتطان.

 “ (' عدا دتصع ممم نع 0ع طعوتتأم ءطعق 1و

0 

 ١ [كدمط ءا آ[كعامط, نصت لممصغععصأ ه3لك-

 دمصعع ذ لعسح اعطاتخ, 0عوءعملمتعصأ هاتف

 لعدج لع (نهجتذ-ةيتادص ءا تح هتعصأ عتق 1ع مدت

 ازعد لد 7* ةزؤعاع لع 1" غمع ءطمفاتعمسع. ( 10.

 1' [8ددول ةاندع ]' طققاماعع لعد قعداططعد ةجوصخ ]11519-

 رصتكسع , معدلدمأ 1'ةمدونع لع 8[ةطمطصعا, ءأ

 زهكوسذ 13 6لتعانمص لع !هاناع5د 14و اهتطانق
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 31215 ءوححصح عمأ [ععوتدز ع 1معاسصعر ططم] ن1 ةانتك ههاممععال عممعمأ ممولتعاتع كا نحت
 3 . 1 2 5 . . . .٠ 1١

 م'هممتسع نم 12 عامزمع, هعا هطز عع 51 لتعمع ل'عصحتعإ

 لع دانتك معواغ ةحتعع ]12 ءمصق10غموتتما> لدتع ز'ةهكتقتك ةععولت15عز دعك عطصعمتتك هدأ ءان 1

 ءىصقتمكامر» 1ع دع معاتطع» [مجاتك.

 '[هدخع5 1ع5د [هذ5 ندع )'د1 عن عتعا ندع ءطمدع ذ صدتصل»ع لع مجعد مص عصصتق , ]50 ن6

 1" ةمهعر ءازع محاعم دانك ةعاتا ءمصاتخع ءاتان

 آنع ممقأاع موساع عدكتتاع كح طهلل11ع لنت ةللمتأ هد ءرعت» ]مج ءقتنوتتوط ب

 ءا نتا ءمصممدمعع نه دنصع 1هدنعتعاتكع ءادقصس عا.

 باقعلا ضاضقنا ضقنت ءاجوه

 بارضلا 3 تكلل اضارع الو

 باذعلا ىههب رنج ملو اموي

 باقسلا ىف اهل ابقس تار الو

 بابل قوف لصلا بابل لقم

 () هيوجتت مجارلا اهيا اب

 الغلا ىف ابهما ( لح ري مل

 ةلحخ الو اضده تعر الو

 كففرابغا بلاش ىتنعا الو

 ةموح وذ رايتلاو باسنت

 0 مآ ناتآ مهن, 1ع صهاتا»ع ندا اع ممصأع ءدأ نصع ءةمفعع لع ءطقصتعأاعر نانت 5ع م6-

 كمزخع هحتعع 1[! صحم 6م م5116 لع 1'هتعاع ب

 (*ءعوا نصع ءاطهستعاا]ع لمصأ لدصتقتك !'ثاملمص مه معمعمصتمع ]جه مدحغصع لهصخ 1عد مئات-

 ممععقر, ءأ ننع زدسمتك ةأامامد مكه ءعانع ذ 5ةن111.

 [ض11ع صخو طعمدتخ6 مق طععاطع ددلغعر صت طغععطع لمادعع : ءالاع صثه زوصمتك تتصتصغ 12 ماهصأع

 لع 12 0هت1عانا“.

 [اطمطتسع نأ عدلا 1ع امان عدت مع 5'عوأ زةصتقتف مدن عد ن1 لع ةدص اهتاب ءالع

 م3 مدق ءان لع معاتأ ذ دانا" عع لقصف 125 ملكات.

 '[ةصلت5 نتع 165 [1015 ةةئتتعمأ, اه مدمصاتاع عازؤوو دددع !؟هطلع ءمدحصمع ان 5ع

 مع

 آع ممقأع ءمصاتستلع ةلطكأ :

 باحرلا تاذ ءاحيفغلا ةرصبلاب منبج نأ دكيصلا مارح ىنب

 1ع ص* 47و اهما لهقلا رم 2 ءوأ 1ع ممغاع

 نأ تقع ندع 1ع اعجاع دمزأ مماقهطأ] ءمصحصع

 2ما15 ]'ةللمصدع [ةنأ

 ١ لرع طخ 1373 م01 أني, هغ حست انعت 0ع

 جيارلا» 1عصع د47 ممدأع جيرلا.

 * ]6 هث 1373 مدراء اهمأ لحقلا اهما ,
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 هب ىدجوف ىريرخل ىنعا

 هيان ىلع ىبلق نم لح دق

 ل د الر ىدكلا تيار هدف

 هلظابفغتاو ريكس 07
 نفكتم زن ىلا تناك

 رمل هل 0 لتبنلاب كا مشست

 تتاامدقنل هللاب مسقا

 تدغ تامرلك ىم هل مكو

 اهب ًالانربولل الامضياال

 ىنحا :هنمر كنا سيل

 ةغايل ب |ّىحغ نأو

 5 00 0 مه

 0 دجلا اوديو

 م | د تننا لع نبأ 5

 ييتشمكلللا بدالا لامت تنا

 ىرولا ضعتبو هللا هب ىضري

 ىضترملا لمعلا تيستكا ىف

 ' ]نع ص" ١447 مم يولا:

 ” ]م مث 1373 ممم نحتط ىذلا.

 بارشلا دربب ىاظلا ىدصلا دجو

 بالا ىيبو ءاديوسلا ىيب
 باخ هنع ليق اهف لاقي

 باع هيف ىذلا ردلا ىفو هل

 باعم هيف سيل ردو رحب

 بابحخل ىنبالو ال بيرق نبال
 باصحتلا قدول رهزلا ةداه

 باحر ردو مج بدا نع
 بارتغا تاذ برغملاو قرشلا ىف

 باحرلا () ةاددل ودعت امناح

 بابعلا هنم ركني الرحبلاو

 ا رائعه[ رح

 باصنلا ىقدعو ىاسلا ىلعلا تيب

 باط عرفلاف باطااما لصالاف
 باقعللا كن ناسرفلا )او دعاطو

 بالكلا موي طفل اوفعرتساو

 بارا ىويو راق ىذ موي ىف
 تاكشت دل ىلا معلا ةوفصو

 باغ ناك ىذلا جنعلا علطمو

 بار تسي الو هيف ىرتم ال

 باصو دبس مكللو ههركي

 بابو نونف ىم نف لك ىف

 ' ]نع م* ١447 ممع ليتلاب

 * ]نع م" 1373 م02[ ةأدح.

 1 لرنع مخ د33 ممماع ام.
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 قزو تلا رت سصتق اذا وقو رك ت11 تسع ع نادي

 نتاكليللا جرصلا الا ىضترا ال

 باذحكلا لوقلرقو اذ لازي

 () باحتلاو ىهنلا ىلح ىم مركلآ ىف
 () باول معن كنم رعش باوج

 ةمسماأ ىلا كذو ىن تيبغر

 ةلابتخم رعشلا ركب كنج

 "ل1 امك دمتم ]ع5 ظعصمس-[1دعدسح نات دع مايمنع لع 8عغ. كأ1 اح اممادحتعد [[هص

 لهصق ظوقذم»و 12 ؟عملمحةصاع, لقصف ]15 كلم ةنتج :ةقاعك ةطصرم]ةععطم عطاق

 طمموعص علمت محمص ىدلادك. آه هعط عمد عمأ نحت صح مااتعع تعدد ]حت ه1: ءاامتأ طحماط همعاتلاب

 أ دصماب هععاتت 28 اخ ]7 10515161“.

 لآمرد ةتسمانع ممن [[ة11 وأ ]'ةلطعمتأ نم 6 مرمانختع !'طوصحصمع هلاغت6ث مودع ]5 !1ستعتتم

 11 ءاططع

 ظدعسمس ندع همان5 50إنوم5 ةلمتوصغعد اخص لع !'ةساعع, 11 د معتق مامعع هب امص لع حمض

.“0101© 

 لادت ماعصلم مدعاعع لع ]هج محعس ءأ هنن همدصط»ع لعذ جملك يد'مص عد ادتخ, غ1 ب عد

 2 0ع طمع عا1أ ءاتاكم

 لاول دن لع معصأعك ددصق مسعر ءمصصصمع زأعط ه3 انان ن1 6[ةتعصأ 06مدمنعد مونخ لعق

 [ةعاطعو.

 طورتر [1[ةعلس 3 ع ىماد ةاجت]ع , ءكعوادتس هعوص ةدصق 1738م , عع دهزجأ لعد معرصأ عد ةدصق لن[ قت

 11 هدأ 1'دساعتم» لعد 8[هعوستمك , عا ]'هرج صاعد ةرموق 016 ةنتغفما 0'[طصع(نمسهجتط , مت ل']طص

 ج1-1طعطوط4“.

 ]رعد 8[ةعدصحدك ةمصغ تح مخمصاتسعمأا لع ةص طقطتاعاغ ءا لع دود ععصتع, لع ]اذ دغقصع

 رصفصا نع يدع ]12 عد لعد كددتصمو "متغاع ]آه مطمدعصعع لع ]'ءونت لعد طاتقععك.

 ل'ولتعماع 1ع تمدح لع طلعسم : 1عد 8[دعدصمم مع معاحتعمأ ةاع ندع 1ع معملدتأ لكس

 وحمام زرصحصعممع عا لكحصع اةقاع قمع.

 (نم محال عم مخ عمانحتعءاممد مهك 0'ءععمعءعدوتمصم ننت , لع ]ذر هددغ كععدأم عمو (0عاعصخأ ءا

 ءم 0ءنلعمأ.

 لبعد ةصقاضتسد عماخ لع طحاتخانتتع طع زوانعمأ مآلتك لاتع مماتا“ 20202034101“ 565 11615

 كا قل ككل ءمصقات] عزك قاتل" ع 00000006

 ام ظزطاتماطغومدع هتعصاملع لع 0[ ععطعامأ

 هز 1ع ]دز ءاتمصصمت»ع 0'آطصحآك طل عادم , ا. ]1 لات

 [ععاع ةعموطعر م. 403. (0تمصخ ةآ7[1هآنطو , !ذ15 ع

 11-41عءادوط , نهرت. 1ه عدل تعاتنمم لس [آ01ءاامم-

 مهنسع 0'لطم-آكطحأاءاععص, مدن» 81. لع حامصعب

 2. 1 م.

 * نانو 5 ياغلاو.

 * عصك 1373 مه ياذنعلا.

 * 11 6مه] صصعسصا : «1ع ]15 لس 11ه ةعص. د

 10و. كل عروصأر م. 3

 * مردف لع نيتعإلدعم ددحوصأام نعمك ةتسو

 لعو اعصمو مهقوغن. ]طص-(ه»وجتط عدا مامق

 ءمممنت ةمدنق ]إذ ل غممددتس هاند ءعاطصتوننع 0" قى-
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 ءأ هعوأ هلت مان لع ءعالع ممفوزع عمعطقصاعمعووع نبع ]ع5 ءمصلانعاعاتتت5 لع ققحتةص ع5

 ممواعصأ اع موك ع5 ءطقطت عةاتج ل.

 تمرد عغصلع صاعدأ رمهك مماعمأغ, قةسكحصت ١ة10ةتغ داع" 1ع5 ؟؟ةعاتعد لع 18 ططعتل

 51 1'هم دتعتأ مصصقتاعع ]ع5 صمصح لع دعم ةصعغطععر اعاذ يدع [1دتناطر ةغاقط هدد

 ةعءاطعطمل ,

 د ةردمععسل ندع (ندود ءأ ا[كطتصلتا هدحغ [مصلغ مدادع ]ست نصع 2215هد ةتطاتسع انصع

 ممااع موعع 2

 رل' عونعع موك دد [ةستلاع نست ه [هتغ 15 عامتسع لع ]ح اعطت 0ع "1!" عممتسح 7 (0نقسل 1ع مصع

 هوأ صمطا عر ]ع "ةطصعدتت 101غ 1611© 355

 معو ةمعؤاسعو دع محمص[ مغمعصأ عد طصقحت عد لقصف 1ع5 زهانعس لع ءمصصطولب 115 5111 نفاع غضعصأ

 ممم 1عتس ءمد5 0ع ا ةمعع ةماتك 1ع هعوط 3.

 (نع دمصغ همح نما 6ططةءاطغععمأ اعدصك ةمغعد خلقه زمدعصصغع لع 8همنلطتلعطآو ع نتن

 اطردصلتع عما اعمر اةصععد هله زودعصغع لع آكماقط *.

 12 مموداغمتاغ لع 1[هلطقع مدع اك]جةهمر ءاعوانفع

 لتعع, 12 ل عدععصل ةصعع 12 ماتتف هماط]ع 0'[ةصحقعأ ,

 لك 0: قطعدطمس ب ءممع اكطتسلن]؟ لمدطتق 2815-

 ةمصعع, ممم -ةءان] عددعمأ هذ لع مانتكقددصاعد طعع

 طسقر اعا1 مو ىينع ءءا1عد لع 1! عدحتس , ءاع. , ططقتك ذا

 1 اسطح لعد (نم»ءاوءات اعد, ذة ]هو تعالع ةحمدصأع-

 ممل ا[ طمعا. آند "حست ءدغنمص عد آ1عصماتع

 [1دعوتس , هذ ]1دوسعااع ةممدعاعمسمتا دعت, 5ع

 ةأامعطدتغ ذ 15 اهنطس 0ع '!ءدصدتسم : 31 عم نامتأ

 لع مغصع لعد ظعصمتت ١ ءيطقاتقر ةات>لسعأو

 ةممدصاعصمتعمأ [[ةحساط ه1-ظيتدطت , كئاقطر لف

 لع [[ةحصمر عا ةءاتعطقل , لمصغ 11 ءعقأ مدعم

 لقصف ]ع رجعصك مممءعلعمصأ. طوتع ءع 0ععصتع

 ممجدممصسمععر 6. !'هدحعدعع ممداطنسصع ع

 1آ1عاوأاع, ةصاااطماغ 27د !؟»ج عم وام 7:60710-

 7177+ 07م1 عمد" تد» كا "عحس» هل ة4كجهطتانانع "ل

 ةجحاعج» (ناجتماس»» ءا الكسل مسرعا عتتت اعرترر م7" لعو-

 1م , ءانت> اهطانلا» 0916010 ناعقك اماانسست» هتهع

 ةاعمجس» , (ععالتصسعاتع, ١ 84ج, م. 156.

 3 ]يامءمط عدا ص لدمعدتت ننكر, غ5 هحوصأ

 11 حطمدصءأ, ةممدعا عدمت ذ 12 ةةصنالع لع آكمو-

 دمإل, ءا ننت, لقصف ]عد طواهتلاعد, لمصحتسمتا

 اهنق ]ع5 هتاععد لعومعمسع. اند معداعر 8[ةطق-

 رصعأ ةهحدتا نص لصد معدتم لت طخغصتع هممطت.

 اه طدامت1اع لع ]جهد طتاطلم أنا عدعصمع

 داع ]1ع مز لع [از مد مم ]عم ظعصمات- آل ءءانواته ب

01 

 ' لبعد قعوطعو هدغ لعف ءةمؤءععد لع ءطقصأق

 ةرعع 1عووسعاو 115 يعااعما 14و طقس ءمتتح هل

 ]د ممم ءانع, عا عد "غواعسأ 1ع مهكر 0"مصع طخقع

 متفمع ماطتك هان صحمتمق 3م10ع. ]نع مدل نعاعاتا“

 لع ]جذ ءقعوتدمع ة'ةاعودع هنت ءاطغأ لع اعرب ءا

 [هدتف 1ع5 ةماععد ءادوصب ءوتتج 5ع "غعاعمأ دنع !انتن

 اخ نو مءاءادحعلا مه كجتأ مدصمتاعع نص ةءاددصات]]هد

 0ع هعو ءاطمطتأك لقصف دعو مماعق درت 1عو 8ن-

 لمستسق. ([[هرت. 15 اهدلسعاتمم 8"دصعقتنع نانع

 ارض فك عم ه لممصصغع خذ 12 ددتاع لم !'هردقع

 هد ةعوطتعر ا. [[آ1, م. 155.)

 * 0م آئ١1 لقصف 1ج هماتعع لع [[1ةععت مدع آطصم

 [كحهل] عاعدص (. 1 عه ممموعمأع ةلتاتمس, م.53),

 ندع [[دعاس نامتأ زقدد لع عطور ةلحمل-آ”ةهمنو

 هد: [1عطرةامل-آ"هعغم ةامتا دص لعد ينهتعع طاف

 لع اللزعدج, طلخ لع ة[دهلر, ظلك 0' خءامحسص. كان

 روصأ 01. (نهمددنص لع ءموععول , 11 جهلا نحعا-

 ونتعك ةصصغعك ةحتوصأ 1عو ءمصححص عد ءعصص عمك لع

 مماعع ندع (هانحدع كاغر (. 1, اهطأ. تحن . اكطتس-

 011 عدا ]ع صفصج لئمصع [عصصتع ناتت

 دس مععي 0ع ظعطرتةلمدلاةعغفر آكارةكر ا

 لع ةلماطمس. 1'ةمعند ءءاه, طامعع صه ماد

 0لعووعم لمع لع عطور ةل-هل-1"دمند ندع مدع 201

 ءمالق1 ةعدلع. ]نع دمصص 0ع اكطتصلتلب ةادع 18-

 نعال ع هد معادأ ؟هزع ك-لعقذماتك , م. 515, 0-

 هلومع ءادعتب ]ا عم حج عز عجف ةععلحت هتصع هتئدط عد أهان اع
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 قةسح لمانحس نعد لع لطهدعاندس عا للك عهط , 115 كل ع قصعماب ةحعع 1ه ممتصاع لع ]عدس ةمع ب

 نص ممانانع] 6ل16ع لع عامز»عل

 0 815 لخخلتر, اد ءد !طمصسعمع لم اهلعصأب 12 لعصتغمع جم عودتمس لع اه ةتمطاع

 50لعم ع.

 "لن عي 1ع ةهتاتعس لت 5ةحتمز ةعاتعأ , 1ع معوامتت>ةأعات" لعد ءمصصقلت5532©ع5 ناتأ 5'-

 (ةلعمأ ثاعاط ع5.

 كم 101 وأ نصع 53ععد5وع ممم عصقساعر ةاندع 1هعمعأاع 11 مع 5'ءوأ مد نعت لع ءمماعد-

 [جاتمد , أ نع معمووصصع 2ع طبعأ عم 00116.

 0, دز 15 ددوعقدع عدا نص طاعص ءطغص لع انتزعت , ءالع عيا ععممسمدنع لكتصع مقتأتع 65

 ردم" عام : ءعوأ نص محغادصوع لع مجتعا عا لع ىماملستساع.

 "13 3ك دات ءطمتوتع ]د طوصصع مد. 0طل ن4نع 12 دكعمعع ءوأ دس تعطغع [”نووا, انت 101غ

 1مقم]م 6 ءامط]ع !

 "لكي 'ع5 نلعرت6مث ةهت-لعوذاتك لعد طمصتصت ع5 لع !'ةمووتعب انخ هه مدقصتع 06موك56 1عذ ةضع

 ءلعصع لقصف امان5 1ع5 ععصتعد لع ةوحتوتع ءا لع اةلعصأت

 0 11د ! مانتوذعمأ اعد زمانك 5ع م-م]هددوععع» ةننح 0ةمعمد لع ءعن لع نعد طقصحصت 3

 نست, محمال ومع اعمس عمم دصعع, هدا لعد م"6اعصاتممك هنن عماتأ ءا ذ 1'ةل مدعم وعر

 (0101 ؟هرحا امدنق اعدت ءالمرماك مودع اعماتحتتع» ماهعع مدخصصت 1عذ ععم5 لع اهلعمأر عأ نتت

 15و مد 1عو ةمتةعاع ذ ]عمم زادكأع ١8١ةلعاتت, طع دهددغ ننع ع5 طغاعو طاطاتاعؤ.

 لاول 156 ة امص ةطط16 : )ع ةانتك 0ع ءعتع نانا طع 5ع مآةتكعمأ نات هانت> 220565 115

 مأ 011

 للامم هانزع أ هانحن عرجأع ةلتحع 210005 503565 عا دع [ععمصع ةلتك مهج0163 1100165.

 [”ةتك ىصحصتع 51 ءعاتع ماغعع لع رتعتخر مرععمتعم 1عمقغأ لع طم اع7عر نامتا طصع ل عاتتع

 راعروع نمت 5ع مم6دعماع ذ امأ ةحتعع نص ءم]]1عع ءمحصمموغ لع ععوتس5 0ع كصماقل أ لع

 موقاتأ1] عد مدساان نب عود

 ق4ععت عت[ ]هلو ةحتمع طوصاأم عا ءمحتمز عدمت , دواتك ؟مهدصع 0ع لممقت "عر ت0 6 م0156 عاد

 دعك. 0 نعأأع 1ةحتعدع عع ةعرعت ممانتخ طت0أ !

 [لورتتس مع مماتاتة11 5ع ل1كمعدقع» لع 1ةلعع طمصصعتس هذ ءعاتع ةرماطخعب

 1دتأ هتتعصل»ع . ذأ رحم 0 1 رح ةرصح ع

 !'هيحستوع لع 11. !"ءتامعر ١ آآآ1, م.

 (0نمصغ هذ 13 طدامتلاع لع 1هد(ندت, سأ اانا

 عموصغع مدع لع مةعامطاع5 لعدءعملوصاك لع

 1[ عطوت دنهل 1”هعغم , اعد عمم -لظظ عاد“ ]أ هتأ ر ان

 ]ع5 (ممادزمعد لاي "مز لع 2ءروعر هت. 1'هرتح خت عع

 لع 81. (نةددوؤلص, 1. ]]1, م. 170 أ ةانلالا ل1

 نع 1ع 1ععدعلا لعم ممموءعطعم 1ع 11. 1"رءرتس

 هع. ن. آ]1] 10 507

 ]دوق هه "ةروطقع نتأأل مدصدتا همز

 معن لع اعمحمق ةحومأ ![ةطمسعأ. (آ'هرت. !'ةدتح

 مسدعع لع 11. (نةسددتس 0مذ كاغر ا. 1[, مم 3

 ءا 570 70. ةتكذا 1ع فععدعتا كعك مصور عع

 طعم ةموطعو لع 01. !”معووامعر ا. آ11, م. 561)

 ()1ندصأ 219 طداقتأ]اع لع آ[كمآامطب هزت. 15 (ناطتخم-

 دتونع 0" ةطما عام , ظل ءام»أم هضاعاكأل7710

 م. دوور ءا1'هدح دفع لع 11. 1 مءوامعر ةذآ'عم»

 لعمزأ كان.

 ١ مرتع له لواتعصفع 0 كمدطر هد معانا هز“



036 111111110 

 مدغاسع ندع ["ثصحتعب لع ماسك, هلم 0'هزر هاداعع ذ 15 معصمفع 1ع مصغضاع لع اه

 011 كعتلاغ ؟دتصعسع, 11 عملت وعم مرح ةمثتاعع لع مممصتغمع هذ هع ندع ]ع5 7625,

 رهص عند لعاتح مدع لعاتح , 5ع 1ع 355 الأ موسع 1ع محغصصع محم 1. زد 7معانأ 5 بص

 ةقكان »عم عد ز ءامصتأ 1مم رتعاتج ىندع 13 ماغعع لنت 72 ةانتط:عز 51 ]15 "نعاع طثعذأ مق

 اماتز هدتتتك هطوعتةعر هتعوا ننثتل رت ع لعف [جعتصعك لمصق ]عد لعتح ممهطتتق ع5

 1)'ةت1]1 ءاتلكك , 20115 270115 15-120115 كلل ل نان عا معو نكن كالا 10

 سميعمأ ثاغ 1هاعال تن عتطا عد يينن !'هنلع لكحس اهصع ءمدحصت ءدامتعع. كل 1' عد عصا

 لع ماسكت هندكك ةطعا عرط 3 7065145 ةهعوطعؤ, 1 مامعع ءمدصصتعمعمع موج انص

 ةطاعحتت لعع ءمالتمعد لب [عمعلام]ع لع 18ةقوورون, هن لم قوكومعر عطل 5015-

 اما لت طمكالعر 300116 (عووغ ةعد 1ةدخعو

 باكرلا رودص ريش كل جوع

 ةةريعنسم ةغقو اهب فو
 زيتتلو عبو نإ قاشعلا نكد

 ابر: نم ءابيكلا نتن ذك

 هظاخل حرسي ىمزجتي

 اطغخأ دوور ءافيه لك ىم

 ىصلا لدب بلاا ىتستو
 هنسح ىم دبعلا كاذ ناك

 ىنتقملا ةلودلا رجحت قلخ وأ

 نو ان تبلل يكتم ع را

 ىلع ىرزي برشكل ىذت مويو

 هنت ىف فيسلاو هلاغت

 مككز) ا لع يتلططففيلا نك نر

 مسه حود قري مل رشعم ىم

 بابرلا ناغم نك ىبر ىلع

 بابرلا ع عمدلا اهيف نب
 بتاع بعل 1ذا بلل لزم

 باغ دسا ىنم كتفأ اهوابظ

 باقنلا ىكذلا ناك ولو اهيف
 باقنلا لوح ديل ةحفاو

 باصو ولح (؛) لالدالا معطمو

 باصحو هيلع نزملا ىه ضور

 (53) بابشلاو هب بيشلا ام ءالضف

 باع لك ىم قالخالا بذبم

 تادر لك) ناني تاذالا ناو

 باتتشاوا تراتخب وأ ا ةبيدع

 بايست (0) ةالت اردب اعلم

 باط نبا باط ريغ عرفو لصأ

 5 ]نع مك 1373 مم[

 ؛ ]نع م" 0 ممرماع 0 عا لالذالا

 3 ((عرعرو عدا نص معان 216غ.

 " لنع م" 1373 © دلا3ان.

 ١ ('عوأ هع نتع !'دتاعتع ةعمطع مماصصتع

 مزلي الام موزل. كانز' هعااع ععمعوولم , 7017

 ©-0عووهاتك , م.

307573553101 145 5 14/47,101.-177 
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 ىنعفجب ()اولحو اقورع اوكز

 ىجرسملا عنمأا مايد
 اهبيران ناران مهانو

 ىغب ىمابب قشي ةذبف

 ام لقم مدكحنيب ام ناتش

 ىلا: دوم له ىرعش تيل اي

 ىذلا عيدبلا مظنلا ىل ىدها

 لوتس كش تع
 ه«هضور ىف عترا لزا حف

 ىجبصلا ندخ ةبرط ىنبرطا

 نحمي مل اهب هنم ىدي تّلب

 مر :هعحوجح ىلا ظفل ىنبيلف :

 ىوتكتلا ءادنخلا ىم هنببلو

 (6 ةناثتط ساببعلا ابا اهذخ

 ىدصلا يارغب هيف تضراع

 ىل ىوبت كوحن تا دقو

 اهدوضقم ابق ابناك

 امرتاس اضر كننم اهلواف

 كاكا علا اذا رك ىدسعلاو

 باقعلا تاخناش نم مهيلا

 تال لل راو فيصل يلدخي

 باتا نم اهب ىظحح ةذشهو

 باناوا مغاف رييع رشن

 مر م كيرالا دا ند

 بارغلا ولعي براغلا ةورذف
 نام, هروح قف اب عش

 باجو ىنعراس اركش دجا

 بابكل بايسنا عمسلا ىف باسني

 بابحخأل نبا ةبلاو (3) هلاحو

 باتكلا ماك ةولتاو ىلادل

 كاككلا ك0

 باسو ىدوف سلخا ام دعب ىم

 اسنلا 4 اير لصتلاكا تلقلا 4

 باسعل ىف الو مهولا قرطخبي

 باب عرق الو ذك الب هنم

 باب فلا هفينصت ىف تربح

 بابذلا هنم ( نط رعش برو

 كاابدلا ليفصلا بصعلا كرارغ
 باقعلا ىوه بحرلا كيانف

 1 علا .نح راس شيح ريما
 باوقتلا لجا وبف اهراوع

 1 16 فاج ممع أونجو. 2 11/6243 01 هئلث.

 1615 مم مهتاواسم. * ]نع م" دذوج ممدأع ةنانظ:

 * 7011 5 هلاخو. * ]نع ص* 14ج مماع نيظ

 ؟ ع ١/17 مورع هتنم.
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 ()باوقلا قاذم ىلولحا امو لحن تلشسعام عبرلا عيرم قباو

 باوج ىم مركو هارك قوعت ةعلت ىم ليسلا بوصل مركف

 ]داتوع, ن رحمت هت, غ2 تطحمصأ1 "ع ع5 1ع5 مالتسعع نحت هدأ دعدحتأ لع لعرصعاتا"ع ةلتح

 1عمحص عد لعف عاطل

 آف ةصصواعاما] نص 1مقاقصأب ممانز" زن 1ةتودعع ءماتاعع اعد ]ةعطصع5 ةتتعع 1'ةطوصلقمعع

 لع ]'عدتت لعو 23465.

 زخم ءالعأ, !'طقطتغمءع لعد ةصحفساك, نقص ل 115 دع عمدتحتعطأ لقصخ 12 0عدصعتمعع 0ع

 ]'هاز عا ةلنسغ عا نانع ءعاتتتعأ عدا ةطقعصتغر, ءوأ لع ةةطقصلمدصعت» هذ ]عت لهدن] عانت

 (دعأ ءماحر» ل'عز] ءطقضسمسأ م06وعم اةهتعمأ ءعد ءم]اتم عد , 1هتىىيد'عا1 عد ءامتعمت ةصتصمعو

 ردد 12 معمدعمعع لع عقمعالعد ماسك تعلم اهلطط1ع5د يبدع 1ع5د ا[خوصه 0عو 1025.

 (رعاس1 نانا ١ ]جما1[ 5عد "ععقت0ف, نتعلاعد نع ةدكدعسأ 15 10ممعع ع 12 ةدهعددع لع

 ةمس ءومضأ, طع م0111211 651517“

 م4 ءعو طعوتسامد ذه اهتللع 1ن116ع, خذله لغمدم ءعانتع دحما]] عر جدت عملت طاقصعر هلت 011

 الناقل نال

 [ك116و5 دددطز نعت هتعسأ 1ع عت مدع اعمر ععمععد عمكذحماتصعن ب هزخ, 1ع ةعدتغ لع !'ةصتمات#

 ءوأ خ1ه 1هزك ةصع» عا لماتح

 نرد نأ لتأ ندع هع اعبي لع عغمصتمل , مدح 15 طعدسأم لع مص ةكمععأ, اهنا نص 0ع

 هعو زةل1م5 هان اعد ممقععد ؟ععوعصأ ةطمصض0لقمصحستعمأ لع !'عقلت :

 د ندع ”كئامتخ دصع ا طصصمعع 0ع 81ءلزدص- ءل0هس1غ, لمصخ 1عو طعا1ع5 يهل غ5 ةمصخأ 6يوع

 1ةمحعما "ععطعمءابغعد لع 12 7212111عووع عا لع ]1 ز عتص 55.

 11 ج 12 ظواتمعع هاندتعتاع, 1ع 15342 م2690 عدم. 563 طمععان 5 5081 65أ16ع5 مانتع5 0ع

 اماناغع ءةمؤعع لع 716ع.

 11 ةتمومذع (2055 مما 1!' ن1 ميدعصعع 2 عا ]طصتانوط ممتع 1ع5 015ءاندوأوصق 111160ةلطعق 3.

 آبع لمنع هان 1ع ءمدحطوأ 5ه]1 نصع , 11 1ج155ع طاعص 1هزص 0عمتغمع ]نت 01ةجطو , [[3 عا ءأ

 ةعاطعطقم *.

 0 دحص ل 1"غمذع طعللع لقصم د دحقتم , اد ءملصمتك هزه عم است انصع انتصع ةانتحتتع 0ئدصع

 ةامتلع ظلامصتع.

 11 وأ 1'هعصعمدد عمأ لعد 8عصمات-آنعإلاك 5, ددصق ءمد ماع نانع 10500ع 145 730:5

 رسم صا عصخغ هذ ءكدعتدل ممانع عد رتعمتس ةانح ممقتسك, 11 ةدأ نص !ئهد 1معصتتلمططاع.

 ' لع م" 1373 م08 بارشلا. ؛ حةآودد5 لع انمز5ؤ ةصعاعم5 طغط05 ةضهطعق

 * هوو عدا 1ع همدح لخدص نةغوسع ءطعغاتعم لع ]و طعوم ءانع لع 8عممد- آل ءععطوانه 1ع ععدصل-

 ونت مةعدأ معصلمصأ ]و مععصتغسع مفعملع لع 2 مفمععر ]ع ظلف ءا 1ع معقظلو. (؟؟هرن. !'هدحطقع

 1 مذع لع 8[ةطمصحعأ. (؟'. ككن0عووهانق, م. 318.) لع ظعتماع لفزذ كلغ, م. 156)

 5 (نع معد م1386 20115 عوأ 10 عمهطات 5 11 ءدتماع ماسسكت عمد عمصل  ءداتمصم لع امال
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 ىو ةةسنألع عوأ ءممصصصتع اند ؟عوعت» لمصا ]ع5 ةعططعقر, أ ممانع 1ع اننوطع ءا جمان اع

 طعم ءطعم, هما عدتعمأ كعص بدع لع مقعكقتأ

 ابعت دؤتع عدا مايعع أ ][عتصذ ظعانتاك ةمصغ لماتح. طع اماتتأ عقأ هانز هانت طوص لصقل

 ]اج ةعمدعمعع عودا طوصصع.

 آم لعص عت نع لع ءعالع ظطصحتلاع عوأ ممادنع ءعاضات ناح1 ١ ءطغعضعطع نص معااتعع انت ةطاأ

 ماسك ةثع ننع ]عد رصمصأاق 145 ماطق 122ععع5وزط1]ءو.

 ]ع غعب نحاقص ب ه ةلطسغ دعتا ذ لعتع ظصفز ا'خدص ةئاتعع ]عد طقاعمر !'ةساعع لعرا عصا

 دم ءدماتس عمأ ممانتع 1ع ءماتمةلطأء.

 (ءاستععات هع ةمادصتع 1ع مقعطقستأب ءعامتعاذ [هتغ 1ع طوصلطعاتع لع !'طمسصغأع طمطحت ع.

 آرعو تمعلاك نحت كععدسلعمأ هن كنز عا لع عالع ةمسحتلاع 7غموصلعمخغ !'هلعدم لع !'ديصطعع

 موسلاتست6ع عأ لت 215.

 آد«زك خذ هءاسأ ندا ١000 دئأ تحول وعدع ةهحتعع ءالع : كوتا 0'هلاعتسلء اع طنا نانع اذ 16

 م6 مودعت5 , 11 ه1107011 م0101 0011716 لع |4 ااهتتعأ اتت“ هلت 11

 1167016 أ 101 01151108: آه ةوددع ل1 ءامجتت> عمت 5 نأ ةسع هانت ءا| بحعرتا هتتحلعدددم لع

75 30 06 105 

 ل1 رب م 16 7ج6726 01/7 6ءعم هطلتع 101 ها ءءالع لقتتلاع نش دلع !'[ مروع نمت عانقت ا

 1” 176 011 م6117“ 17“.

 طانغ ذ طتعس ندع نت عاعم' مص 0104 طاعم ممرصاع» ذ ةطصسعل اع (متلطانغ لع مصحح "ععمص-

!2315502 

 11 صاد 20عووغ تصع ةمااخع ماعتسع لثدص عدمدتأ نت 5ع عاتؤؤو لقصف !'هععتلاع ءمرصتسع

 1ع ةعمعصمأ (لهصق دود ا013]-

 ل قاع لع ع مجم >ءءعوستر )ع 1هتك 8 لعد مدصمهد10[1ه5 0ع طز ةعتول ءا لع 1[؟جلتطو

 [طص-هل- [[عاطوط +.

 للود ءدمسأ 5 معمدحغصسع ءمصصصتع لفصق نم زدساتس تعصملا لع تاك لمنح , ءهغزع 1ع

 ]15 ةحتعع ةيحتفصأ 0'ةلصمتسم مص ننع 1ع ءمصصصت عدععمست عما لات

 (0ددعل مههعصت 8 ناحنع م06 ىعصأ ! محط عد 11 محام [هتغ طمصص عاد عم صح 'ه 0 ععوودصأا ءعانع ةمااععإ

 11 محن ؟هتغ طوصلتع 0ع ]016 ءمحصتصع انط ءمآدمأ, 2201 1هدأ 145 ءطعرتءانج هدأ ع5

 ءا امهعصعمأ ه1 طاقسعطعات>.

 113 7ععمصصةتودوصعع عدأ مصحمم]ناعر أ !'ةسحمانتا لتع )581 ءمدعات ممانت“ مز 5 مقأ ٌةصنع

 مادصتع لمصمم محمص ءفعاتت, ءقصصصمع 1ع 1عع لع [ةصغع لقصق ةمص صخقصعطع.

 طسق لفوز عمغعد ةمانق 1ع صمت لع ظعصمات-آب عز اق. ' حلمدك هةحمصن 0653 مدعاغ لع 1[1؟ةلئطن.

 آه ممستطعداتم» ذ 1ةوتعااع ةممدصاعصملا 5 (0نمصأا مذ طروصسول, ءتفامتأ نص ممقاع ةدازت-

 1[ةسسصتللع لعد معاصععو لس ظدتطوطغرءدا ممطقح مودع لح اعصمد لع 8[ةطمسعأب هد لمت ةنهتا

 طاعصحعمأ هعا]ع نحن لعدءعملقتأ ل [ذدصحقق]ا مدع لممصغ 1ع هطعومعأ 0' هل 1101ه عر هذح طمصتمع

 ]1ه طعقصعاتع لع [كعمممم. (['؟هرتعت ]!'هنحصدوعع لع لع معت لع ءطمذع. (['هرتنعت !'هدتحضمعع لع

 11. (ندددةتس , ا. 1, اهطآعوتت ل111, عا ]هانا 811. (هحدوزس ل6 كلغ, ا. [آ, م. 567 هك 635:

 0ع ظعتواطع, اهطاعقتت 2. 61115: 485:)
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 لكن دصحامم عرفت 6 لكحص ءدلعمتت ندت طع رد نامتأ زو متق العدان ذل ]عورتا ءأ نات م'ناقتأ

 لورسصمتك عصاسم لقصف مصعد قلعت.

 لعرمع 16 قلع 0'ددحافستأ مانت لع ءءانع [محتعمتت نم 'عا1ع د'عوأ ةتعلخت نع ددطق لاتع ]' ءانذذع

 ريس ةيعاتصع معاسع مل هيدر ذ ةيدعاتسع م0716.

 ["ن]1 نامدامأ ةذمص اهددع لع عانع ةمتلعع ندع ]'هت ءطعععطغ نذ مدعم لع هاند ]ع5 هد

 معيصعصاف لت ةاجتأ ع.

 معءعماعداد , ة فطمنا -ةخططدم , مرصع أ ءا1ع لعرتدتخ ةحتمزسس لد "عاعص 1 15ةذعصدعصأ. انك

 لثختصع 1مزد ]عد همعتا ا عد هصخ اتصام نذ 1'هءععممتمد لثدصع ممؤوتع ةتسغع لس مانطآتع.

 لاوز هد مح” ءوهتسع» لع محمص ةمغع ممددت]11 مع ءممطتع امص ةمغع 51 ةلكاغعر 51 طاعص

7011 

 حلم ]عالم دق ممعملمع مد دئمأ] رعد اه صقر قانتعتكع لعصعاتسعت ءللع دع مع6نءامتتع

 جحتعع 1 -ةجالن16 0ع !'هتعاع

 ©]1همتعسدع ل'ةاعع جلمعددؤع ذم معمووصصمعع اعأ نتع امأ , كاع د'دحتوسمع ةكتعع

 قمح لكحص عغمفصمل 0'حعمتغع مجهتنءاطحسأ ةدتق 1ع 0عممعمس لت ءمصصصتقم عض عض

 طوتقوع امد آس ععد مع زعاعتت نط 70116 ةاتنع ةعذ [ن1ةتتأق ز عع 3ع23 م0131 2201 13 م5

 لمانتعع لعد "6غعممح 55.

 (وماتساتع ة دتتح»ع لقص !'ةطمصلمصعع لع امدنأع ءاطمدع, اهصغ يدع 1ع5 ةطغتاا عد [عتمصأ

 ]هدر صنعا , امصغ نيع 1ع رصتعا مدصقعتتت تت دم عماذا ةعضفةطاعت

 لع رصاعم دئعانج م25 51 )ع هع 215 م35 1ع 1ةتعع دحق مانت, 011 51 228 6002356 5'ةوأ !ةلأ

 جاتاعس ل.

 [آ16ك]وكإ ءمرصطتعم 1ع مدتووءومسد معمعمماتع لع اععامعك هج لع عنج نينا !'ةصصفاعمأ

!0115© 5012 325 

 [لمصس ةهحادتأ ةاغ امفو-هءدقتطاع ذ !'دلكعمسا ننتتل ح80[ ةيذانزتغ لقصق ةددص

 ل عمصت عع ؟هرتدعع ذ 8دعلهل. ل ىورر معاماتتخ ف 50 11 "عمت 1غ ءمصتمم-

 درام» 0ع ةعد 8[دعوسمم ءأ 11 عد ممضاخ 1ع همدخط»ع ذ كمومقصأع. آطصح

 اكطملا ءاعدسص كلتا هحمتس رح هنن (ندتخع نمعاتعك ةؤدصععدو نتاعك لع ]ه محقتس

 06 [لمسس , كن هج اغاع لعدوسعأا عد ادع ةحدتا طحقتتوتغ لع هد م0

 ردقتص ننت] 1عد هحدتا 16016عءو ذ قلاوسحخلات جاد[ دعددس , 515 0: خلا 515 1ع 5ه-

 لمعم, دتمزع لي ءقاتكع 8[هوؤةعوءط علة للطمط '. 8[هعامسئءاطعل, ءمصصصصع هد

 ]خة حس, مدام هدد 1ع اعقصع آادص ةدد (1 118 لع ل. (.). ةطودخات موتك

 هن تم عدأ !'عص ةدذ ( 1126 لع ل. (ن.]: ائ015 325 5 [لمساسا ةاملأ 2201[ :

 موس همرركغوتعسأ 11 دع معان موق "عواعت لت صععسان ادلع دع 1! ةرموتع هان

 [رلمسس منا ]ج لعصتغمع مدحقتس هذ دمرح "ععدعلا. ةكطودحخلت ةتسحتأ 1[ع5و ععدق

 ١ 1 1 0ع ]15 ممؤوعصتع ةللانمط. م.
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 0ع لعاتسعم ءأ كامتك ممقتع طستحطصفمسدع !. طوجت- ناصع [آهعس طحنا ذذ م0111

 خذ وع مصعتاتعس» هن مانتكددصت مداعمصمعع لقصف تضع نلللع هنن ماسك لكبصع

 مورومدمدع 5 ةامتأ طصممصتعنع طمفاأتلاع ءمصطعع ان

 اعد لت عموعد 8[دعوصحمم هحتوت عدخ نا ءمصصمهدؤعد 1ص غم مص لم صحسس عدا 1عق

 تصعف لعد ةساععد ءا طع مممدومامت عدا موك 0'عدفعصاطاع. 11ه 1عو

 لهصم !'هملعع هدن ءالع5 ةمصخ ةتحز ههنصل'طتنت ب عال ع يدت ةاقتخ 1 مدرتعسممل نع م01

 1و لمتع لع 1ع كمدصحهدزانتمد لعوتسخ ]12 يتقسدصتععطتت ان ةصع. (نعمعمصءمسا اع

 طغرنمد لعد كصويتمستع 8[دعمصمم عذأ هدنزهانعك 1ع مصغصعز هاعقأ مط هنح7 عن

 لع كوعمسلز . كدصق لماتخع [[آدعتت لادععم طفءعمددتمع 0'تامطاتس دصع ءةمفعع ع

 5نعععوذامم لقصف ةءالنع عواعمتع لع ةةطاعمتتح. آلم هتتتعتس ةمطع ةزومقأع نصع

 ةهتامع ةيمؤعع لع كممدوصص عدت. 11 لتأ ينع ءددتع ةزجت نصف ][دعدحصم هانص

 هموم عاغمع عوووصات عا ءمحعست !اةعدتع ث؛ طقوم لتجت صدع 1[ةعمسصم مسةعطع

 ]م مهمات ءدانمس 3 هك كددعسع يمتص عصف معدرما»ع 1 [هعغاتع

 (0دنم1 ينن1 عد ىمتغ, 15 كسوسقسا ةصع [8[ةعوصصم مدتصمتا نا 13 لعمر نع

 لقصف !'همصلمع لع 13 ءمرصمموأ الهدم. ]ادتتاعاسس ا "عمم 65عطاع قل]7-011ع101

 مرصع دتعاتج ءأ طادفأ, أ 1ع ؟دتأ "عامادجمعت» ذل 5ة0ما10] , 55 مهلطتاع, 01

 11 محعستأ لمصم 1عد ممدتومعد لع 1ج مصتاعسءع. (عانع 10نع مكه طاعص لانع

 لع همداكمحصمع هذ ]جد هلكسهتتمد 0'ءعدردتغ لع [[دعلعر لعرنعصتام الاعات» عأ 10-

 طعغعصعر عا نحت لغز هحدتأ ممددع ةتصفا لتعع نص ماعل لقصف ]ه امدصطع. منو

 11 عدأ نص هتحاتتع هملتخع 01لمعد يتت لهصتسع لمص ]1 8[دعدصتو ءأ لتت'ماح 2ع

 معتأ مدقق 5ةنمونع» لع ]د مععدمصصع لع طاوعتمب هاعوأ 1ع ةعصاتسم عدا نتنع

 اموزلاع ه هعمصصغ لكتصع ممصتغمع دأ [هدتعاددصتع , يتقمص 11 لغمعاسأ اع

 طسدحع قةصتطم» [عدجرمغ لختمع 1 ةعءادع للص عن ع همصاعع ادص ةهتتطخع دع ]انت :

 ةاعممااسع اماعاتج ةاتعمم سلم عرعر ءععادتسواتع

 3لكرم1 كا, ءا لد] ءععد ممم صعمسم معددتستمءاأتتل“ 4صقمت

 آم كصوتمصاأت ةصصع ][ةعدصم ءيأ ةلععددؤع ذ له دهتللع لع ظوفذمتةيب ةذلق

 * 6مهصلع (نطسصمصتعمع 0'[طم-مآ- خلت, هص هي لهز.

 هدد لع !'طغوتمعر ظععمسعتا 0 اكصححل-عالتسمر 8 ةيلؤه. ىو عمو لع طم , نلئاتمصد لص

 مث 147 لع مقص. هع. لع 12 ظاطاتماطغودع (نمتعع, مدع 1ع ةعطعتاعاط '[!هديصعفت , دنع 1ع [ممصع

 مه. 101.2 15م1
05 

 يبدأ .



111101101101 11 

 تلاع هن ]11ه ةامتأ مغر هان ل] ةتوتأ مهقذف دم دتتع عا هزت ن1 [عنوتغ طحماتد

 رد. ]هما عانت همرصحتت ع20ع 31: اهدا 5عد "عموم ؟عنذ 15 ععدصلع جمد

 ندفع هز 11 ةحتدتا [1دلك عد ةانلعقر ءا هذ دعق 8[ةعقططمم ةكتوتعتا ماتت 8

 رجرتعصت نعم [مزد ةاغ ءمصحصمتتصت نان 65 هنت ماتطأتع. آبنع5 ممم[اعووعتسو ل ةامتعسأ

 د ]جدع ممداع عداماد»65 ل'نل نعد, ها لعف 015 0'طصصصصعق 1عااص6و كسعتح

 احتعصأ دمدتك 1عو ممعاتومعد, 5 ءماعءاعممسأ لع يتعفاتمطك لع ةلعصعع هدت

 لع عمتأ. « له طمذودغع طلزدطمت 011 ]'ةتتاعتتت“, 61311 ةهصعمتتط16ع 06 هوح

 ردوصأع هقولك دنع لعق ةاغوعقر عا ىعق ةططعتخحملت» ةامتعمأا عمضصتق 0” ةصقأ عاتق

 جلا ةؤوب هرج تدعالام6[1 لمصم عد زةعاتسق 1عق [1عتتتس لعف مدعم] عقر عا ل'هد ءدح

 اعد لهن[ ةمانك [ع5 مم يدعم ]ع طختتأ لع5 ءةلوصتق !.»

 الوعر طمعأ ةحكاتتتع لدصم آد طمستعاطع ل خلطمت-7/عتل نص ةمطاعمتت 1ع 835-

 عمرتت نأ دع ةعدتأا مدك مدوتس ا عصمصأ لكقددحمدغ مدع 1عد طقطتغمسصتك 0ع هعالع

 كاف : «(0 ىمصصطتعمس ؟هاننع معناها هدد عنا طعالع, ءمدصطتعم 205 مم 615

 هما ةءادتهستم. ا[! هاعع متالع عدا 1ع ماندق مدعكذتخ لعد مدجتك ممتع اه ةدتصتعام

 1ع ماسك مدع ممددع [ةصتعلا) ععصعع, 1ع ماسك انةكاع عد ىتموعطعاع, 1ع مااتد

 ةطوصلمسا هد هلتصحعستك, 1ع النعت هنن لع "ا عدنع ءوأا 1ع رداسم اهموعر 1ع محا عنج

 جماح عر ءقصفتتح ءأا عد مدلصتت هتك, 1ع مانتك 53115[هتددصأ عد عمد أ عم

 لغخون]1. » طوستص , ؟حيدوصأ هلاسكاقم !"ةحجوصاتمعع 0ع 8دفدمد 0'خامع انصع

 ل1 ع لع [مصعمتتما محنك أ صقصع عغ لع دع انهدتحتع» ذ 1'ءدضع6ع لحد وعما

 نحن مغصع ذ 15 11ءاملكع ع( ذ 11ةلدصعر 5 جمع ع ةتصكت : « 8ةقذونوه عدا 1ع

 ممحت1 | هد ندت لمدصع ءصاعفع دنب اعتتاماعع ةدععن. (رعالع 1116 طثه مده اع

 دمانن116ع مدع له م-قدعصعع لع اعصحرحا ع5 لت [عنر عا 1'ه طع هال ءوأ ]ه5

 اردعأ هنن كتأأع لعق 101ءوز ةاننع ىو كمآ, هذ ه هانز هاتتتذ 2006 1ع رتعدت 101 ان

 ند رع معدممومع لع !ئ عنج لع مقمصتما» "عممططتس غن, ع5 22050665 ةصتح

 رد فعن, عد ةمط] 1 ىد عد عمتك ةعت عصتتط ىبتعد ماغطععد, لعد [هدحط ءةدتج هاذ ]'هد

 ىو عم مغا عع صمعع 2, لعد مجمد عوام ؟ةطغصند. اف دع "عمعمجا"عدخ ]عد دقع

 زعم عا 1عد همعدحةصعفر 1عو مماقذمدق ءا ]ع5 "عمان1 عى, 1ع ءمصلتتعاعاتع لع

 ءاحوسم عوتتج ءأ 1ع محمتكمت عال, 1ع ءاطقمذعاسس عا 1ع تلح وتعد“, 1'ةععات عع هغ 16

 ادصعاعت, 1ع مفطعع عا 1ع مهععتت. د رن ه 1ع ةمععادمعاع لج نع لع 12 مصعتب

 ١ (0-01عقو0ان5, 2. 0ع ءعو امهصصطعمسح. ([1؟هرنعب آ1ذ هلم عاتمم

 2 ار ءطتطع جه لمدصغر لمصم 12 «عاواتمم لع (ممصعقتفع, ا[. آ[1, م. 181 ءأ ةانأال.)

 5هد ؟0١)ةوعق , 0ع5 0ناهت]5 دات نات عالنت عةءانتط5
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 نانا [0لأ ةاطمرخلعم 1ع5 ءعدحتح كح ط1 ومع عا لم تعاطتعب نتت اعنا معمعانتع

 نص ةءمرتاعدصعصا!. م

 اكوددم ةحوصم لثغ ننع لهصخ هعااع 8[ةعوسم قلاواتح/ءالر 1جتكوسأ ند 1ع-

 مدح دع طتتحصقمسسع, لمدصع ]ع5 طحدتناتع5 لت 5 مرم1كمصدع معمعصاتت“ أ

 تنل 1ةهتغ دمع لع ءطمصوع» لع تع. خ ]ج ددتتع لكحصع ءةمقعع لع ةعصمد

 نما دعدمتل 0'هلععودعت» هحتح طقطتامسام لع وقدوة, 11 ةعرأ ىو 2عدتع 706-

 اندع ة'ةىوزال عر عا ز1 مصختستتع ةماح لل5ءماتت5 عد عاتق. اع ]21"عرج)1 عرق

 120115 13155121 هدم ماتنعتت, كح دصمتطك ء2 م0116, ذ []ل حست ]نتحمل ةدن ع.

 (زم 78 عد ]1891 :

 2ع دمدعع ماسك ةاتح طع]1ع5 لعد ءاناتعد طق ةاتح 1"ثانط1025 5ءدقانعلا 5.

 ©تهطانع 1'ةصحت ذ نست هدد د2 لتدع ةلتعام عا تعررماندذع اماداع 106ع محمد لملم د

 طاعبرع ىاتع 1ع [عدحمود نمع ات 35 مهق56 ذ طوعطه انزل ]عع عد [عدتاا عاق

 816 معدلمسأ 1عيمعأ اهم ءعدمعتأ ثامتأ اتصلو عاطعصدأ هععاتمم ع هانز ءاف [نا11 65.

 دنع لع ماتتأك هدأ نع دماغعدد عد ةحم]1 0763

 4 دداتو[هتتع لع دتدتسم 0غوزرعو , ةمزأ ءمدعاطغ لهصقم د ]ذأ ةمزأ عصا ةاننع نص ة0مطقإ

 (لانع 0ع محك اذن هك 1هتاك ممانرع ةتاتت عع هل انص ةان]أه1 طحتم6مدلطاعإ

 (ممحطتعم لع 10دك اح هك معمدستك لع تدع مفمغعصعع, عأ انط م1ةلكا اخ 10 31121156-

 ردعمأ 5 هنأ هانطانع» اعد ءمعوععطتعصأق !

 (هرصطت عد 0ع 1هز5 د هك هاك عموم 1ع محهتاسع عود كعادع 1ع5 مات 61765

 لع [عممصأ ةمعاسم ءمصحمأع ع دعق :ه]هصاغو! (هدحطتعم لع 1015 ان هه طا عوذغ 12 66

 0ص 1عو "6 ءتاقإ!

 (ومحطت عد لع 4015 اد هك مم مءمصستات 1عو طلعصكدتاك لد 5ءومعم“ عا ططقتتم ده تعط

 5عوص عع !

 (همحطت عد لع 1015 اد هك معز عاغ نعد مدححصحم 00 صح عمك ءمرصتستع هرج "عز ءاع ندع 1١ءالع

 ل قتتووان1 !

 ((همحطتعم لع 1هزك د عد احتع6 نام ماهتددصتعع, عأ انه هك ةصلق لع لعددعتس مغص

 0116 لعم همتصتممد ددصق ؟مصعس عسا!

 "لكن ع5 ملمد176 ددصق ةانعانط 501161 065 م76ءعراعو ة3عصغ5 لت 5ءاوط اتا.

 1ع ءام»دام1 لمدع لعد ممم" ننعم لد "عمعصأتس عا ؟مد0ن-ام1 عد ]وعصعم لع ةدضعب

 قفحتوسأ ينع هدد م1ع0 مع ططوصعطع ءا ينع ان مع 5015 م6ءامأ1غ لممو 12 قاع لع-

11 

 , طمصت]1 عامأ ءمصصصصع نص طقمصصمتع نات1 "ععمس7211 5ج ؟ةتاعب ةمنطتعامءام) مضغ

 نتعانصنتم 01 5ع ةعدأ مات مقطع.

 ١ (01-عووماتؤر م. 671. *  (0-1عوو0ات5, م.
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 1آدمرس ماع اه مهقوزمد عأ ؟دتم ]د اعمامتتمس مصصصع نتعألاتأانس انت , ا[هاهلمصأ نتتانعا#

 ام اعملعر دصعأ ذل1قه ا2011ع.

 لاتكوتتعك هذ يانقم0 71دمدام لقصف ]2 [هعمعسس» عا 12 محما] عووعق له رصعتلاعدع مهصاتع

 لع 13 116 5'عوأ مصانع

 ملل ةعوسفم» نص طاعم نادت ماعدا نم نصع ءقاتقع لع تنتصعر ءأ انج 24 5082865 مقك نذل ©-

 نعجز عد قرصا دع

 لل'ةفءانت مدق حتت 1خ ءماتا ءاتع لع اع5 ءطعرت ءدج 5'ج1[ةععم ءا لعف مانقصععق دع 1مطصغلت ةاتتت

 اه اناع)

 0 ءعاست لمص 145 [عمحم عد معمصص عصا م1115]ءانتنك ءمانأ ءانتق , معاتأ دع م5106 عدن ءمصحصت ع

 لقصق 1ع5 طعوق لع اه حما“.

 الجرس , ذ هعانع ممغدتع 00ةقاول مرصرممدد نصع معغامعع , ءا هءاناع م16

 ازمعع صمتك !هلأ مصصقتتاسع نتعادعد كطءمدفأدصعع5ك لمصأ ةدصخ ءآلع طممانف

 دامس ممك د نيننصع 106ع ددعتع. ]1 ءوصصصعمعع مدع معممعع ءمصصمأاع

 لعد طمأن ندا [!"عصووعغععصأ ذ مص ممدع» ةعد 8[ةءوصصقق, ها آخ 11 لتق-

 كصلع دل ةععصص ءبحغ ]اه مدصأ نيفقطمد7عتل كدنأ ذ هع عدسم طذتخ !1116-

 صميصسع. « آنص زماتس لئتحتل, لفصم نصع موةنصتمام , ]خذ ءمدحت عددهم 0

 ةتص ]عد 11هعدصحمم لع [آوصفلمست, أ تصع معضذوصصع كمصأ ]عع مصقعتلاو

 عمرا لعد هملصعم ءا ذ [دودعااع هرج ة'عواتسمع طعتسوتج 0'هط غل, 10

 خذ مص ممدءو» لعد 81ةعدصحمم دنع هع مم0غاع, طاعص ندع لع هتلوصم»ع

 روك يسننصس طمااعن» مع ةدتتتتلا كدتتتعع ]ع5 ممك لكس طمصصع لسمتغ أ

 ممطاتماع. لص ددتس لع ]نت معمععوعسأمتل ذ لما 52205 111م0[ 176-

 مبعد لع مجعاطع لعتح طمماك نذ آه ةدتتتع !'دص لع !'ةساععن ةصحدةتم لع صح عا

 [هومت لع صصع ةمدتكاسمتسع هدتصع اةعطع لمص !ديتعالع ]1ع عهتكمد ءطقصععا]عر

 هان ! درعا ةةومع ءأ نحت معندعصتع لع [0نوتعسأع5و هءعدكت هدف 0ع ءدتتتعت

 0عاأع معم5ذهدصع 2 مانا 5 كك دعو هععاتكع5ذ. لع ممع ععرلتك لمدع

 هذ دعد 2ه]هصاغنر, أ زع مغدماسك لع [هلدخع امادك طحعق ءالمعأك موانع ةروصلعع

 خذ وعد لفوز. ة1هلوعم ]عد زمعمدج ةصتعصاك لكتصع اصف عتسمتتما» عام1001,

 لختصع 1صاعا أن ععمعع ةاعلصتعر, لختصع ؟عصع اقهعع ك لع كددعلسك كتتكدصتكر

 لع دالك مدعم مذ ممقمستع كمومنمصاع !01دعدصقم, نتن تعصلعحصعمأ 5

 رحماك لع 12 ]دصوتع ةؤعتح ءا مادتكدساك, 145 اعدحصعد 16وععو أ ععقت عقر

 اعد معماعد ه اعد طصالمصتم لع !'نلمعتاتمم , ةتصقت يتع 1ع5 هرج عةذامطق 15

 ماسك مايممصسأعن, ل١ مرضت ءععامتطك م3553عع5 لت (نهعدس عا نات عا لاتعف

 مما مصدجصحا عك معمتقت ننقل عى. ل5: هت ةدعطمقدغ هص ءطمتح لع م2072 ع5
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 ةهدتوطعم ', يدعأ سعف هطقعتتةكلمصق [1[[ةطوت عن, عك نت عداتممك عرةرطتمةلت-

 ولعن, لعق ءوق 1ع>1ءم1مواونتعن, 5 كت كك ل موق 26م1:

 نم ممعمصا معد, لع5د ل15عمانسك دوضافذ, لعك يطمضمكمصقك م0هملعو ف

 [ةنعع ماعتسع» 1ع ممعاط عاتتنب ؟ا لعد مما هنددصاتعت ءو ةرحدطاءد لع [جتصع هدنلطأت ١

 دحت مق]طعتصعتعج ةعذ ءطففتتسك. اكد تنطعصءطمسا ذ صحفعاتسع لت 5عل لقصف [1ع

 ممعلأ, طحمس طدتخغ ه ن6 6'0عمجتع» 1ع همز عار ها 0'ةعععمت ادع 1ع ممدصط»ع اع

 رجعو 1ععاعتتاو .٠

 ظصفعستاع [!دعس ئه هربت لعتدصأ لعف "عمممءاطعمك ندت انت ةحوتعمأ 01غ هناك

 هلت دانز عا ل غمد ععصغسمل لم تععتعتل, لع مدمعتسعف معد 601ةصتعك ننت

 رب هما لغط171ةءو, ءا لع ]ه !]1ععمعع لع ءعياهتسم اهطاعدتتج. هددت ةججم 6م ءاعتط

 13 عمح1اغ لع ءهعد معده أت عقر 11 1ة111 5 ردامعع» هنن مماصأ لع تنع لكتس

 عرمسل همصخط»ع لع مجسختل صحقصق. انم ؟عموعأ لم (نمعقنت ءنأ ةلصقا همدعات :

 « 11 7 ه لعد طمصصصت ع5 ةقدعت 5هأك ممانتخ 5ع مادتنع ذ لعد مقعتاو !حهاعقر ف

 لعو مفعلتك نمت ةلمتودصعصأ لع آه منع لع التعس, عا ممانع 12 [هاتحصعا“ ء

 ل1 مد1ع. (رعدج]ف نعووتصمصخ نص كدقتتسح عد طبصحتلتقست 7. »+ عرب لطم , محد

 رصعصتمسأا هع ؟ءموعأار لك نيستا دنا كحاعصلمع مدع 1غ 12و تمءالك نتت 2'هدأ

 رجدق لع 1مل عد عصأ, 1ع5د طتقامتسع5 نحن طع طمغصتاعمأا مدق ينأمد دأب هنأ

 ]16و ؟[دعفاتعد عا اعد مدماعد هت لعاف لت ممءعوووتعع. ام مصفف ود عصعع, 1ي

 معمدمصصعك ن1 5ع مايمعصأا لع غمد ةصتعطلتدعصأا اعد انععد لع

 مصاعد هك ]عد ةءرللك نحت مم[ عدا داجتع لعد ند عطم طاق ةانممهدنوز ءا1عو

 عز ءاتعمأ عانسامانأ 14د "ملكك هان ]'هط د صحتك هد دعنصو لعد ةصتصماتخ ها لعد

 ةارسعد 1مهصتصت ن5, اعل ندع ]ع5 مادصتعدو ءا 1ع هما" مد طم عمصل العنز د [عادتو

 رعتخ, هعدأ م«هاقصع» 1 مدعماع نيع ا”«تعت هد لمدصغع هذ !["طمصصع تع ذ

 دما 1طتقعع. (نع طاعذأ مهق امانأ : 1ع ءطقصأب 1ه ططاتكاوانع, مه6و16 ءا1ة-

 دصغصد ع, ينق20 هللع مثعدأ مهك يحرم هرننع نذ عفان طعوت» اعف 1هنقهصععد لس "1 نو-

 [1دحتأ, دما لعد ماهتقتس» ممهامتسق نانا 06[هدنعمعدأ 0ع ممعصفغع كلت

 هع] *. 5كودتق معو 17و ممم ممن , 1عد ة81دعدصحمم لع [طدعسا دع ةمصأ كعم

 ' نع مععنعتا] لعد مجمد ءعطعو لع 116 لهصخ 3 (006550105-01, م.6 ءا دنا

 د 0 0 معان مسند هد دصغطتع اعد مق 006 3 50111016 >1 7. 5.

 1و 8[ةعدصممر ءا معمطقطا مح عصا [[1هعاع داعم ١ طوص» اه ممهدتع هرعت 15 06هعمومطتع

 حولا مهق ءممصمت ةذدصعع نحس 0 ]ل محطم عد بي 0*ةطمس] [نلمر ةصاصملسعاتمم لع 11. ظعتصماسل ,

 ومد امدحدتل. كمص 106ع ماعم نامثأ نانع مأاتق ١] دكتتز 70زئع2 6عو]عمصعسا هك - لعقؤواتكر

1011. 1 
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 مدماسك نات "نمت ثط عصفت طاعة. (رمدصطتعس صدع لعرتدتا مهك ةانعع ءماتمدلطأع هع

 ]سن لكمصخ ]عد دعو ةعجدتعسا هذ ةيمجتعع ]عد مدعاتعف لع ماهتقتع كه هذ مفعاعم

 ]ح صمت ءاطع لع كلك ةصتسصمتتج! ةتتمدأ , لغد 1ع مصصعأمعر ]عد 8[هعدصحمقف !نصعدأ

 راتعم لئتح طتقاللال215 تعال مهتع 1ع صتلودتسع, لمصق ظوفومرد طخقصع. اكص 701

 آد مروع ع : نص طفطتسع لع ةقعمعع, ةممعاف قطو نل-1'طقطععهل-ةة]1ةلزتب نانت

 7013م عهلأ جمان ةععرمااع ةمص رصفاضت عالم, ءأ نات مآنك اهل همر ود

 نص قصحتتم عجامتع ىدينعص ]ع5 81دعدصممكر نك ةالل86 زاتكوانتف 8ةقذوعدم مدع اه

 عمصسلع مقمسامتتمس لع ادعم. 4 معصع جستن, 11 ءطعضعالمت ذ هز آع

 نانطسو ةوصحهتسب هدد طحن ”قنممصلتخغ ينل كاملا ذ 1ه ععدصلع ططمذونتنغع.

 آ1 ها معدن ىرتسصل عع طصرو , عا مدحت ع عاد عع 2201221 ]ج11ن51 عانتتك اح هرحتحت 3

 جر013 5ع 11011781621 15 ]ود ممن معو ةدامادخن5 0'ةهتحلن عانت, 11 لعد

 ردهم لم 1عيدعأا ' ءعداصع ءانح ةامتأ [[ةعس. (0ص طنن لتخ, عد !ةتكدسأ ةاعصع لت

 لمازوأ: « طع ؟هتاخ نحن "تن عصأ لصق عتصسع» يتعأنعك هماتح ءأ1] عد طغان5عقر ءأ

 نانت ]عد لغطتأغع ذ ىعق ةتت01! عاتق. » آاطمحاكلط دل ءاععصر نابت ؟"ةممماتع 1ع هنأ!

 3 ىدنمخل-ةزاملإلا وانت ةاملأ "عطتت 2ع لن دتاعوو 1نوق , معواقه ام ةاآهلأ, أ

 نانا دع معاند ةدصق عد لعصصمس لع محصل 8

 31ونك , لتس هام فاكر 11 !ددتخ [دلعع هطقعتحت عع نبع ءعاتع طحوست نعم ناعمتخع

 لع يصق1 لفرحو» 1عو ءطموعج دثد زدصتمتق ن6 ممصامعنع مهن 1ع5 معنكهدصعف

 نءاوتسؤعم. 8[هطمسصعأ طحت صغمع صثه مد 0لن0هتعصغر, كقصق ]1ع (نهعوس, لع

 محعاغع لفصخ ]هذ طوصعطع لع طلعت لعد مدهطوأع5 هان ظعتسعدغ ]ع5 ةصتح

 رحمتتع. آم نمعماتمص ءىأ لتدعمافع ةجوع ةمتص مق |ط©طصحقسةطوءانقط, لقصف اه

 ممملمعع لع ةمرح تععدعتا ل'همو1مواتعكب صاتتماف 1مل ءا-عا-لك ماه 2.

 (0نمأ نسل عد ىمزغ, ؟هزعإ هع يدع للأ [آدصاس : « ل' ومفعم ينع لع طئةتنع

 رمت مق اتمحدتلا6غ هدم معمردع مععاعر ءأ لنانع ]ع طع 2ع 17011776131 م35 لت

 ممدصاع لع ءءات> ناتتر 10111 ءاط ةزتهتأ هالات طاعم 1ةتدتع لمصح ءع مممدص0عب

 ةعرتمبأ لفصحصود لقصف ]'ةنتاعع. لع ةدتق نينع 51 1عد ععصق 0'ءعومتغ ةمصغ امتنا

 ععرلأق ماتت هع 8عع27 0ل'عععمءا مع, عأ د1 طصعك ةصلق ؟عاملعصأ طاعص ةرتصحرتةح

 الطلوع ةحعع طصمتر لع طع ةانتك مهق ذ !"دطع لع اه صانع لعد ةهأك مث لع

 ١ '[مدحع [ لع 1' ثلز 6. لع 31. 0ع دادصع, م. 4 ؟؟هرعت ةنتقذا 1ع معةوصحطساع لت 5010 [1071-01 -

 (زنمصأ ند ةقطمت] !'طفطعم» !نتصحغصعر نضع 20- ]لماع 0: ةطص- دلع, ندع 11. ة1[1ءاطعأا قدحقمت ,

 انعع ]نت ه ناغ مصقدعت نع. 1810. م. 43 ءا ال لع طولععسع, متعمغأ لع مدطاتعع» خذ ]15 !هذك عد

 5 10مم 0ع 1 1”معرتاقعر م. 2 أ 5007 ١ةانعم عا عم ةصعادتق.
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 ]و طقتصع لع ءعتح نتن [عاوصعمأ 12 ةمامل5ع, لع نعنح نتن ممان»» ادلع املأ

 هت انعر [مصا ءمايحص» 1ع طضتتا ندا يأ مصاسدتسع نذ اذ مءاتعتمد. (0اتن-

 60110114 8 ]ع5 هطمدعو ذ اعدت زمكاع دةلعاتس عا ةنبصف مساق نضع اعاصتع

 ع5 معدتك مصاص كردعد, ءاممذعرتت ءعد ][هعمصصمق مدعصصت ق ا عمد نأن] عذر هأ ]عد

 ممص عمرو جنن همدصط»ع لعج ةعلك هدي !'هص محعأا هد ةعقصع اعد ةصتصتمتتج أ 16و

 م»مو 1مم عد !. ()» ]!'هح صف مدق هدتت لتعع لسع نتعامأنس 5ع ةهز1 دنا

 دمحتانلع 0'ةءمدتخع» لع مدصعتاو "معالم, كك يدع 1عق موععوصصعق ناتت !هصا

 رم غاز عع لع ]عد مهعمدتع» هتعصأ ةدعماتتت 12 محماس ععع عصفت ع. كرنك ةماحك

 مرصتصع ]ع5 ةعاع5د 5ع زانععصأ لهم ععم [!!صتعصتغتمصر عأ ندع كعمأ نع !رصح

 [ةداتمصد نتع 5 معان عاود [هدلع دعم ةصصفاق, معا "ءمممعانع معماحمم هلع

 ختم طمصصصع ناتت م1هتكدصأع مماتت لمصصعت» لعك حمم[ 1 ةدعدد عراق ها ممم

 مانع ةصوتتتعع د تعنت, لما !['هطر ون ءىا لع [ع0ل7عوودعر» ]عن رصفانان5 أ

 مم مدك لع لتعع لعد طغالمعو 29 (رمغ طمصصع ماءواحتل مدك لقصف 1ع قف لح

 رصمسة]تكأع نأ دع مدع ذ ]سكس ءاتمسمد ل'هساطصتت كك نحن مصمغصع لقصف اه 701

 لرعمزأع 3 8 د

 حصص ه ماهعغ ذ له طص لع ةمص تععتعتا آه ل6 لمعدتتمس ةنتقساع : « ]عا

 طصتئدعدأ ]عد 8[دعدصصمم لمصخ ]د 06 لهعاتماد ةادتأ ةهلتح(ل ءدذاتك لع ممعف 10ععق

 كك يدع لع مأدت مدق ناغ 1ع مصحدثاسع لع دع مدك ءصاسعرمتعدلصء. اكص 1عد معا

 مسخ ذل 015ممدتمد لح مانطاتع, رع 1ع5 هن 1 صنعد ن]' ءممصعم ع [هدنقر ءأ

 لع ]عد هت مهمات ةتصكا لتعع ةطحصلمصصغعع لقصف نص صصقمفطغ هذ 1ه ممعصعا لع

 امدتنع ءةمفعع 0'عدعط نا مدعاتتتو. (نع طأعذأ دك نلانع ]1820170556 لاتع عدا

 نص ةلصرمأع ةقدعصتطادعع لع مدماعق ؟وتصعم ءا لع نعد ءطمذعف نحت معاتحت عدا

 ةارعع محتكعك عد اتعماعر دطملك ناتت طع (مهدحتعمأ مهق 0'ةعءاعأإءدعك. ةكطأ هت

 نص ممجرتمد لع ][صصتغمع ةامتأ مدصطغ كنس طحمار, أ ليانع رع 22 !انق5ع همطقإ-

 لمخم مهمزحسم ةصصع لكتص "ءعوجل ءمصحمةللتوووصأ , ]'ةل118815 ةدقعاتعأا هذ زةنصقتق

 صدم 1هعدزمهعت16غ لمص !'هدتطأات! ة1هنك ]اه كطمدع ةامتغ نععلتع 0ع امدداع ةاعد

 مغ. 11 مع معولع ذ لعصمصس لع مدعم دن اناعت "10م .[]ةدتنكر ماتت ©

 ' منع زن مع لع آكهلتلم ع( طط©_سصصقر 1عو 01- عم مفامصعع "دمر عال ع هدا ع]] عمحعصأا ءع ونتنت

 ةعوات» ءأ ]عد عدو ءاع. ممل هذ 1 قع مدأعب اهمدومع 1ع ةمملتصما ' لكدأع

 * (0-0عققماتقر م. 11 ءأ دانت. وصلا 5ع آن لت: « 8[ عووعم آ.م0مح زعم, لمنع هحتعاع منعدم

 معرأ لانك( عصصعصما لم ممغصع دحمأ بيذاحالا اسانع سعداع معاتزمصعسعل »

 ونحت 2 ناغ صحا هجن مدع [طص-آكطمل] ءاععص. (نعانع 5 (0-1عووهانةر, م.
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 نابع هع ازرع ءمدصتت جا 0' عج ععدذامصق [صحم]اعد ءا لع ماهتكدصاعتتعن لع

 طدمتتكاهتك عم101. لع 1ع مساع لع دع م«ةدعرحت ع لع !'ةمدتطتع ءا لكمو» عدح عد

 صدمت ل صلسا ععمعع. ]1 محفضأع يت'مص ]ع كىمتعمع , عا ءعمعج لهصأ 11 ءوأن ماعتم

 06 طوصتم. ('ءوأ انت يتت 015معصقع ]ع5 طلعصلةتاك ع ءعالنع اث1ع عا عص ['ةدتلطع. د

 آرمد 1[ عومحوم ةاملنعصأ اععصحتم مدن ]اه محاودامد لع [آدصانس ةامتأ طصتع. ]|

 مصممات 1ع 6 لد محمزك لع معازر عاد لع !ا'دصصغع 51م6 (12 ةعماعصاط»ع 1 1 2

 لع ل. (0.). قوص ةعع نامتأ لن عمحت مرد ةملحم ما ع-اططستا ةصقر ءا اعد هتسعا 0 عدن

 ماقععد ةصصغعو ةحوتعمسا ةاغ عصحما هر فعد نه اه مص ممدتا1 هد لعد دعوة تق.

 نرد هجن نانع, مدن نم ءال عا لع !'ثامغ ممآ11انع 011 5 670117311 05

 1" عدت, ]5 ١ع لع طلعت ةكحوتأ ةدطت طاعص لعد انندنتعتوعود. آه هلا[

 لت مدرتك هج عقعصفتول, ها لع وفحمات عد ممصاتعتا] عع, طاةرعمدحو مدق لع

 ءطوص وعمد عا. انوصصغع نت كانلاتا1 1ه صحم" لع []ديعاعر انصع عاتعتا"ع تمططح

 مدعمعو ءداعع 1ع !طقلتاع لع ظوعلمما كأن [رهانةرتة, ظاك لع 1"ةصعاعم مااسعع

 لع [1:11ح, ممصصغ 5هلقعو. آ)هطوزتك, هرتدصأ ن6 ؟ةلطعات, 5ع ال75 5

 عد قعوطعو لع ]هج اهطن لع ة[طهدامأءعر عا لع مصععتتا ةكعع كتح هع م8

 مماسع ظوفدم»و. له ل1 ع لع ظوفذمتو انغ عدحدطتع عا اتحعغع هنن ماالقعع

 طاسم امل, آئهطدجتك, طع ممانكه لأ ىع طحدتصاعدتا" لقصف 1ع 231:5, 23553 عد 5

 راع, هن 11 ةسصنأ لكصاأ غنا ةحتعع 1عد مرت مععم كصمزنغد مصاتعع اعد طحتتمات]صحقطق“.

 آ.طلوامز ع »م1115 3 همدكعتا76 1ع ةمانحتعسصتنخ 1ع 015 طلك لع ططدعتعا كال

 اهنك ةحوتعسأا طغصخم لعد عمشاك لع ]عتع مفعع. آص ة'ةممعامتا (0670-

 قالمط, عا هد 1ع ةدعصمدسصمتا طاجد- هل زكاحصح هده « 15 طسصتت نع 0ع ]1513-

 ردصتخمع . ١+ 11 معمددرأتغ هذ ظدفدمدعو 1ع5 1هصعامسد طمصم»ةطاعذ 0ع ءقلن لعد

 ءةلتك هدن معصتعم» هلت. آنع لعتجتغسع, ينت 5ةممعادتا ق4طوات]- (رةكه عدد

 ةطل- خللدتط , أ يتت ةتوتأ مرتك 1ع ةنسممسب 0ع 21ءليصص- ءلفتصس هنن « ةامتلع لع

 ام معانعتمس »+ ةاهتخ, هملحمسأ اكصح ةعا- عل لنص , انس طمحصصتع للكان صعاتغز 11 ةدنخ

 نصف طعالع ناسععر ددهتك معان 0ع ؟معاسمع, كه 11 هلله ءعصمات» ذ 00

 0لعو 1م عت هددق 201011215113117 5 *.

 ' زميعاسدتا لع 1ذ ععدسلع (طعمصت نع 0 [طص- 3 طعما ماسع !ةساعتل لتسع طلطرتت عللتص هان

 هاد شات ةصصغع 7 «لج !سصتغمسم لع 1و معاتونمص.د» ([[هرتعم ا. ]

 * 1عاموتأك لعق طتئامس عمم ةنقطعو لعد (نهز- م. 5511:)

 5ملعق , مدع 11. 1 ءاصقتتل, 2ةعاكر 1829و, م. 5 * 8ععدعا 0 ظسحمل - عللتص, طخ 1373

 نك ا
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 آم (ممزكاغصع طلق لع طمس, ءا ءعاستحعا مةضفلا ةكمتاط ناغ !"دهنمم لع

 هوك, هع همدصدصصمتأ قلطمسا -ةططودم-11[هاط حصص وألب لع ماك, 11 ةحتقنأ ةغ6 ل

 مغ لح اناعع لع ميرص-هلدئاطصح هدي هم عطصعسا لع ]!1ئامصتخس ع. آ] ةحوتا !ةنا

 تضع ةاسلع مدا: عنان نعم لع 1 لانسان ل عم عع ء1 11 ددععفلم هذ ىمص منع

 لهصم 14و ![مهعاتمدك ل'دععصتأ ممانات يدع ذ 8[عدءطقص. طصصقل- عللتط ةؤئقصا

 ةأغ كحوسعف مدع 1ع حتمتع لم اطقلتاع لكلا ورع يععوعم هععامتسعو 1مطعات هصق

 لع ةصمصععد هذ 381 ءدعطقم مصغصع رت انممحو اع ناك لع [اهععا. (0د ثامتا ةلمدف

 لهصق !ا"دصصغم 556 (بدقد لع ل. (.). آنع ناك لع طاقضتع ثامنا صقاتعا1ةأ-

 رصعمت اتصحتلعب 0'هتال عمو, 11 ةامتأ هد دست غصو ذ !' نودع لحب طقعر هنأ ةحولا

 معد 0 ةاع طصعتل نان مولع 1ع 20117813 6 كدت 1-20 لنص, ندتت 5 ةامتأ

 1من 'هحوصعع نصع !ةاع 0' ثامطاتع لعف عدم هدحاك ةحتعع بص طفصحصتع لكتص همت

 دز 1!!تماعع, ةءانمادح لقصو ]عد ءالمعم نتا انا مدد 1ع تعمعمداعع». قلمدو

 را تكو ل جمان عع. ]11 [حصعو ءمصصعع ]سن نصع ةهسصتقأل مدن 1ع طلخ لع [ةصاعت

 كدغ هطاتوغ لع دع معؤوعماعم: ةسنكولافأا اكصصهل-عل لنص انت اا معردتنع لع اة

 دمصصصت ع عا ىع صحتأ نه است مدعاعع لع ةدص مغعع. ةملحوسأ اكصصقل-ءلالتصر اع

 طاع لع طاوس ةامتخ نص طمصسع انو-]ءانتخأ هغ ةحوتخأ نصع 10 ءداتمد !جنتلع

 ه1 ن1 نعوصاع. 11 مدحصقتكودلا ةنصاماتأ ]عد ][د عمصحقخر ينل ةح هلا اص 016 ع5 ةهانق

 مد مفرغ, تأ لهصف ]عد ةملسمتتم ل1! عتلعد, ذ] ةحوتأ مسؤدعصاعم ن !' عوضا اعف

 درمان ءمخغامصف 1عو ممعزل [ عبصعد. اكصحمل-عللتص ]دن لعصقصلم 15 معضل وكام

 0”: تال عع دنع آنت ]عد 8!دعوصتمك. آ15 هد طتععمأ نحمسصاع. '!"هدبا ذ ءمانم

 ردحمل- عللتص (هدصاطم محهاذلع, ع مماسع تفممطاتع دذ ةدصاع 11 معامدسم ه

 ظدعلممل. طعصلمسصاأ ةمص ةطووصععر اع5 8832عقر ننت ةمدجأ 51 1 لان عصاعد لقصف

 نعد ازعدح صحهض ف ءوععنج, هالعتعمتسعمأ 1ع طلخ لع طار, ءا يتقصل اكسصقلل

 ءلفتد ععوتصسخأب 11 1ع اعماحتو طم.

 آرعد ةعصاحة تسع ةعدطعم دع اهعاقدعصأ رمدق دنع 1عد ةلموععق يسئللك [هصخغ لعف

 تةمصععو لع [[دعتس. آنص لعد ماسك ععدصلم همصدخ لع اه !1[[ةعداتسع ةعوطع ب

 ام هفاغاطعع يدل دى ءطقس ب نمت لغرف, !هتكونع 1عد ة[دعوصمك موضتسعما ب 6'5-

 اهلك !للطتكاع6 مدع للص ممخدصتك اعدحوتسع, طع مماتك, هذ 1ه مخعست نعم !ععاتع

 * ظععدعتا 0' كس مل- عللتسر, م" 1373, 101 ممدنآاع لكتصع طماع نانأ 3ةععمطت 382م6 ان

 151 عا 16و ؟. : مث 1447, 101. 182 ا. (نع أك يعدصم]هتعع لعف ةؤوصععد لع [[ديعأ ءمرتقءانالث

 0ع [[معلعأ مهم11 ةحتمزع !ةتقدغ لعم عمامصأق لهم 1م ظاطاأ هاط غوسع سصموس ماع لع ١ اعدصع.

 عا دعم لعوءعم لهصتم ةعسصط] عصا هجمت" ماسك هتك (؟7هرت. دمع معصقسوانع لم 2. قعر له, لقصق عد

 (ممصفمممغ ]هدم لعمصعدعع عم ةرصتع. (نع 5ئا  لاتمعم لع !'0معمأر ا. آ, م. 452 ءا ةانلل)
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 سنا كح طغ, معاعصتس ةمدح هلصتسمكتهدد. ]1 1ع5 محتأ ةاننع 1ع مجغصتع ممصق نانع

 اوم 3[هه]]ةعدفر عا ن] مصحرزدمود لعتج ؟عرتك نست, مامعفد هج اغاع لع طعدتس عمات

 0 عععصتح | ةتععك طححصتبةنتلأك لعد ][دعدصحمف , هدا ةاغ ءطمتمتك مدع 81. لع

 كورت ممن ةعتتس» 0' نما ودمع ةكمص ةلتالمد د

 لاعم زانعع مورع ط”لعب ءأ دعد رصتصمعا عر مهنع 1 اعممامتسع ةدعت6م لع اه ا1عالع ءأ 1عق

 لععمتسس لم مغاععسمعع

 لمص مد ماع ندع دعد ]8[ةهعمددمم دمزعما ةعتلاعد عد [عاتصعو لعل

 ند هدتن نسمع ]ع5 5ةدصععد 0ع [طلمسضسس ةحوتعصأا لع طمصصع طعاتصو "عد

 نمصاسم لع ]!'همممدتغمم. 1آ0نو هحوصخأ دد محمد, 11 5: ةامطالا ذ 13علقه0 اند

 طمصحصصع [هخا ةصتلت[, نمت, لفصح نص لع ةعك صمصطععتخج ةهلاق, مظل

 1اةعاطع 0'ععمموع» ]عم [ةتاعف ننتر ةانلكحصأ !انت, ةع اه031ة21 قصف ]ع5 ![3-

 ىصصقم. 061 طمصصع هع همسصصصمتا مطل خلادط ءغ ةثمتغ هيسحمتسستسغ ]ططع

 هالك ةفعطقط هده لع الخ لع طقعطععم». ١» ]1 هدعمتغأ !دص لود ( هوو لع

 ل. 0.) عا ططماتساتل ]خص 567 (1172 0ع ]. (ن.). ((' نادت نط ؟5م111 3عأ1 انت

 ةحدتأ هتان عقووجتع» لع اماناز طصقتك ءكفاقتأ الط م3016 طاقوطلعر, من1

 دع م7611811 ةتت-لعقذاتك لعق همصحت عمم صععق. آنعك طماتكا1] صحقطو 1عطان عام

 معردمءادمت عدا لع م'ةانسع موق ةهحتاتأ عنخ لقص !'هطقعتةاخمد لعق 15

 لع ]ج معاتعتمس. لعد طمصصتعك لح محمصلع طن "عم مءطقت صا ءعمامتسعم !ن-

 عمععم نحت هدأ 1ع لصمتا 0' نت مدصصعع: مدع يعصرداع, يتقصل ذ1 ك0

 مدمصءطغ لعف الحمود, 5أل1 عد دمرتمتا نص 0ع دمص عماشخب 11 اقعطقتا لخعص ف

 ممطو» دمممنئعدصدعسأ ننعادع [عدتالعأا, ةطص لع مماتاتهلت ]"دعطعأغعع هذ مانك

 اوك مسح. اك د0ل-علكقتص, يت !]'ةحوتأ كمت ذ ظدعلمل, ءأا نحن عدا عاعسمتلا

 ةهحعع اتت اتصع هم--عدزرمدلفصععر 5ع تمانا70ه11 هذ طكددططقق هنت 22020621 0ع 8

 ردم[. له داتلأا 111 510111, 11 كتانأ 7011 عل 5028 آاطدحمل-آكط ةمعاطمط , هن 11 انت

 للخ : « كطط طتعصإ نسدعأ ةععدعت] انه ظنا 1ع طوص ا«تعت) اند ةععتعتا هدععال دار

 مفممصسلنادل1. ة1متك, معمدتأ اكصتق ل-عللنس, ءقانعع ندع ]ن1 عد هته 35 0ع 7ع

 متمعطع ذ 1ذتعع هتج ععصق لع !عالسعك نتا 2ع معصم[: ةذعدأ رمهق !عتعق لعد

 نمر 2 ةوصخ لمستع , ”ةماتوجتم اطصمل ككطقفءطقط, اناعت ه ة 11م 65

 معرب مءط عم, عا صغصصع لعق ممر وءاطعم ةنوؤععدز ممهتك ةجكانلاع 11 ندع لمع

 لسا وعصعع عا غهدتا عيا هتلطاتغ !. د

 ١ 0م معبأ ءمصقات1 اع“ ةاتك 1اطم-ه]- اكطق- 1. 1 لع 1'نث0ت نمد لع 11. لع ةاهمعر م. 375, 1ع

 ةعطقطرب هدام 13 لماتعع ل'[اطصعآكطمل]ءاعوص ى مععدعتا ل'اكخسححل- عللتص , دع 44١ج, 101. 33
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 اوسس (صمانحتم نص نطفسمامد 2016, ءاب هن زهععسصعمت 0 [ططلكطقلا ءاعمص ب

 تنص طقس متى اطعتسءعتح, هقصق 1ذ مععدوصصع لقط ل-قللمط ةطصحاتدتخت. [طصع

 ظوستت مقعتنلا د 1م آ"دص 4وو (1166 لع 1. (.)ز محدتك ذه [ةنستلاع

 ةامتأ هتعنطملم»ع لوصت كمل عصص , عا ممماول ل[! عصح عج ءآاع امان لح تمصصلا“؟

 لعم معجكمصصعخ نمت ةلطوسم هس معد ]د دتللع ددتصتع ةحتح ةزمتهءطعد لع

 ]حصص نع لعو كموزدند. ]1 دمماتتتأ عد 1و هان 11 ه'ثامتأ ةعواطتتق نط

 عمدصلع مةمانتمتتمد, 1!'حص 582 (1187 لع ل. (ن.), يتعايتعف 72015 5ءاتأع-

 رصعمأ ةحاوسأ ]د معماتخغع لعد محنك أ صحقصق لقصف ]ه 111غ دوتستع. ()نعع نصع

 مفلستمغمس لح انعم 0'آطصحملحاكطهمءاحقط , اطصع ظوتنعت ءفصصرحمدد نص ءمج0-

 رد عصا متسع ىانتع 1ع [آئوعدتلمل-عدمانمم5و لع طآدعاتا

 ال1 1 از دمع ل'لطص-ها]-آك طهدعطمط مق عاشت 1'0ططصد-اثةتنت مع هماتق ةمدصأ مه5-

 رعصتتك. لودنك طع ءمحصقت1ةذمددك ]عتع دصمستغرع ع الهلع ىنع مه نعل عد

 موقدوقعد ةصخفصمد لمصم ]عم ءمصحصت صامت ع5 لننت 1انخعطأا هفمطت0565 ماتتك

 10. فةحوصتغ 1ع 2مانك 060111 لع ع5 نمطحصت ع2131163, 20115 20115 ]061-

 رص عاطصمسم نت ءاومعد مساعد هطقعحتهلتمدسك دادس ![هيصموع دمجقتتع نلتل ا 3

 لمصطد6م 16

 ]رع 1ععاعنس ىصصقتخ غر 1عد معمم ءاطعف نلمس معانأ [ةتعع هلم طحقطل ندع

 لع امس. امانك هز هاه ع مدق نعد ععصغتمأل ىعق 0 عدعض مان هصق دققت |1111

 امان ذ آدنأ لع منمتتغ 1!هءعدلعب عا يدع مدع ]ذ ئ1 ه معلنغ مص اهلعصت لختصع

 عردصلع معودودتسوع, آنه ةعوصع هدا ماهعمع ةدععءدوزج يصعصت هل آ8دصقمر هذ 10-

 ردا عانع ها ةت]لعددتنر محقتك اعد ءمنلعتس5 تعواعمأ اعد مغص عد. ل1 طثذ !0ل[

 0' يععماتم» ندع ممتن 5د ءطغمعع تلاع لع ظدفحم»و. ة[1هنك, بح 0نردتا لعد

 صا ومعم نسل, لغد !'هت وتسع ةععد عزالت عدا [1ةععت , دعم ]([هعمسمم ةوصأ تعدد

 [ةء5 مممان1ةن عد, تأ مصحفتصاتعممسا هاعوأ ةردسنو 1ع ((تهعوص 1ع اندعع ةسوطع اع

 ماسق طخ لعق مويتك محسخكتلصمسف. (نعاو نعتاعتل لتعع يدع ]عد تعمم عاد عد [هتاق

 خذ طامساس ةامتعصأا ددصخ [1هدلعصعما7 لمص, مهق م8نءقغصعسأب دصقتك ءعأذ

 معمتحع ننع ]عد يدقلت غد لس انعم ل6 مومدعمأ لع طعقتتعمانز» ةعف لغ[ةدتاك.

 آنعو لغاؤساك لع ]د ممصتغمع لع [كمعتعت دمصغ ةعدفتطا عى. (0د جه رحتن أ عص

 ءغ 16 ]01 ءاتقصمحتعمع لعو عموم 01816125 , 81 ممتنعمم مدق 1ع [انذهسول-مل- عدماتممد لع ]هع

 ةمجهساطت, 1010 8. 1120 1-لكلطق]ا2 طماتف ١ ]دزءنمدصمت" ع 0'لاطص-آكطملاءعاءددص, ا. ]1

 ةممععمل لع ماك ( 11ءمدسمتع ا[تطانمو»مع م. 377 كا 1ع [0:ءاتمصصمتسع لعد ععمصحتتتأ-

 ماقوهعر ا. آكآ م. 205) نسنع هع انومع ه6 مكعدقف, مدع 56ه هدتتطت , [0آ.
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 ؟ةندع نصع 1066 مدنع هعمامتسم مهقذةععق لع ةعق ةعصللك لننع 20115 27025 13)-

 رمد ثد لمص ءءاتع من[ ععز صقتم ءعذ لغ[ذتناك ةمصخ داتصاماتخ ةعصقتا] و ]010

 مالك اتا 37025 نا [هحصصغد هب عماتا مهضامتا لعدم ةيلحهتصم ععععد لع ]'هصع

 ال ناتتأغز 115 ]1'هسصدت عدا نع ةتبكذأ ممامع 1[ع5 ةصعاعصم ةطعوطعنر 1" ةموعنع هت

 ]عرع عمرا طرعقحع أ هج ءعداتتسعاتج ةاملأ لقصخ امانأع دود عجول دكتمد عا هات

 115 هع ممعنمدصدتعمأا هذ آه مصعصمتغأع لح مطلع. 5و5 نع هممت, 1ع ةاتا1ع

 لعد 01هدلادعدم ءا لع 15 ماسردتتا لعف صم ءعوتتخ لع ممغوزع نبتت هدأ [ممدتتف

 مامعع لقصف 1ع مععبعتا مصصتت ةهدتق 1ع ممدح لع //مصمقمر عنا لع طعدتت عماتم

 دان فض عم 3 عانت لعد 1[8هعوصمقك. (نع 2'ة5أ مهك 11012 ]0111556 3601151

 آلمصص ل'هحمز» ةلافعف ]ع عمشت لع د صهاتمس. (0نمصل 11 مدحت دتع 18 ةعنصعب

 ]1و لفءعهلعصعع ةحوتأ لعمستك 1ههعاعصمو ءمصصصت ءعمعم ممدنع ]5 111 ةندانتعع

 مرستصع مماننع 1ع5 دعمات حعصأف م1101( ع35 , ءا له 1دتجاع عط ةامتك ذ ]صح

 رةفامد لعد 10نعو مععووصعج ه4 لعك 1لنعد ععععينعج لت طقق- عددا.

 [لديضس مدنا ءع هطغتوذوسأ ةننح عمك عتك نت "6 عصقتعسأا لع ىهدح اعطت

 ه فصاضطاتغ نه عج جئلغصتعم 1عو ء[لعاك. نع ]!'هرج ءمرصومتخع 1عو 62553865

 ]عد متمسك ةةالك[ةتكدصاف لعق 8[دعدصحمف ةحتعع 1عد ممعوتعع لع 8[هتعصفططا أ

 ل: ةطونا- 4

 ا11ه15 همدصخصعسا عرمان يدع 1ع ةدععوو دعوتسمعمساأا مم001عتعتج 0ع هع

 اررصع# لع ممصحط»ع لعف هجن وع ةضمطعق ةصقلمعنعو ةوان ا"ند- ءمصقت لغ-

 روطاعر ع( هعمعصلمطأ , اهدتك 5ع دمصغ دتعععدداجعصعما ءالذعفح لععوصت

 ءاستحاف. (نع ددععفو هماتك مدسدتا 0عومزع ةاصع ةتاططاتغ خذ لعات>ت 55

 ل1 وأ 12[ عق.

 آت ةعدعتا لع هع ععصعع لع اطدععر ةتسفا ننع طلدستتست 1'ج دلك عدم ةتن[ا3 61

 لفصق 55 م0ن[هععر ءاعدأ نتع ]عد ءطمدعم رت دمدخت ةحطو»لمطصغعق ةتتح 20و

 هك نيدنل هدأ امند-لت!عتاع لكن مصمعحت عع دس ظل ذ !'دتلع لسوتتعا 1ع 1ءءاعتتس

 ماجاووع هع معممصصمتاع ةذ اضمحت عرس 1ع لغلملع لع متصتتتتعد مقنع 1عوتعأا هد

 رعتأ 1ع 1دتعع مدقدع. ابعد ععصق ]اعاطخشد دعنلك دمدصخغ هج ةاهك 0” ةيجمعنء عت

 1عو ةصعفدعم لت ةارتاعب 11 5'ةعلقدةلا لك محعاتسع دص 1هدع ءةحدطاع 0'ةهتاتع عت"

 1ع حسا ومتعع. انعو هك عصاتتعق ندع [ةساعت» منمغ هع طقضمد لم انعم ةمصأ

 عم عغصفردأ] ةقدعت 1م 6 7عوووصاعد دع ع]] عودحح ةصعم ممدتت ةمانا عطلت ]ها عمع

 النمص. آ0'ةتالعتسك, هذ هنن صتاتعب لع هع صغامصعع لع وعد كه لع متوقع

 0 ةقدوصفصععم أ لع زعتج لع محماك , ]1'دتتعسال مد ءمرصصم عدم ذل 5ع 1هلل اتعاب
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 ء[1ع هوك 1مددغ ذل عمات عيعالفع مدع ددص 1هدا مممانح عصصعصأ لع ةاجتاع ب 11 ةع

 [دتأ طصع ممتقع عج ةععمعر عا دسم معان لعفسصع ءمصخصص عدعع. اند دع 5311 6ع

 نمتأل هسا ةعصتسعتل 1ع ماسك, لع !؟طقضصمستع يتت دع مقصلاعداع لقصف ]1ع

 هازتاع, هدج لع !'هتكدصسعع ةحوع اهيدعالع قلطوسموعتل معدل ممددءعدذتمد لع

 ةوص "616. ]نعد معحكمصصعد5 نتن هدأ 3)70ع6 عد (0مكعصأ ة'هععم ل عصخت ذ لتعع

 ندع ]ع5 1ععاستعو لعد ا1[جعدصةكر ىدتت ةع [مهددا لمصم لعد مقوصتطق ان ان

 صمد طءعتمعد , طع طحقم(نعدأ زدصقتك اعد ءالعأ. (لج معاتأ عد 81 11861١]

 اصح: عومام) 10: م1012 ]و5 1ععاعمستت5 ةتتتمزممعطصق , 11320 115 دول 552

 جكفص عود ممتنع مدقذعت» مم عقذدق اه مععات ةععاتع ع5 صحماق. ()تمسصخ ذا! طقس

 رصممصتع لحن ةاجاع ك4 هذ اآح ماهتككدصعع لت مطجتاطسمع, ءالعذ ةمصغ اعالع5 ننع

 ]ع5 دعمد ةتححسص ةص عك عد ةمصأ ةا1ععاغ5. ةودتك هع طقم]01[, 20115 26 ©6012-

 مهتددمررك هر (0عاعصتر ةحتعع ءععاقتمسق م3553 عع لت (نمعدص, نانع ]ع5 دصم»-

 عوتتح 145 ماسك طصللططصتق لح ةءاقطل دعا لع 1"ءتلمدقذأ كا اعق 00عد

 لع [ادلعت ننل ماناودعصا ةادثع ءماصمةخفم ةدتح 1[ عوتطق

 (ع ممموت عم 0'ةعالمد 0 عدا مقق 1ع دعتل يدع طاقستسا هلا كن ةق قد 015موقتع

 لمد. 11 ةحتدتك ةمزدتك هذ ءمصصقلا»ع 1 ءطعصتص لع !اخصع, أب تقسم

 درس هاتمد 1ع مدح مدتأعر ةعد ةعوعساك ةعومتف_ عما نصع [0"عع 1مصؤةلداتطاع.

 [1مرعتتا ةحمتا طغعمتتعمات» انا, طعهتتعماتز» هان[ تاز ةمح طوص ةعصق مهطتتعأ

 اتت ةحتمتخ دل[ ةجدومءعرتمزع 1ع 1مم( كه 1ع !هتطاع لع ءطقعنع ءطمدع. ثم صلع

 ]نعد لعد ةاطتمأ1هدق ]ع5 ماتق داصعتانإ] نعد, ةمانك 1ع ةدردتعدواودق 145 مادتف

 ةصدص وعد, )1 ةطوضلع دتصع 1ع ةؤمعسمع ها مفصغاسع لانكوم هن [هدل لد

 يوت طتصمتس. آ[هتلذ هع يدت ]خ5 ةهسسامتنغ ذ لتععر ذ ]ه انص لع ةدص مسم-

 ]هودتع, نتتع, 5هان5 ع5 5 رداهتددصتف, 11 ةحدتأ ؟هدتاح لمصصع# تضع

 [1هرحصع ماسك ماوتمسأع ه5ده معصدؤعز ءأ نتعب 0111 عا 277321 ]'جردخ لع داع“

 0عو [حما]ت أنو, 11 ةهحوتا ءطعععطغ ذ معلععددعع 1عو ممعتس. ؟؟هزاهغ هع نتن

 ه 1هتأ لدتعو» 1عد 8[دعدصحمفك, عا نبت ]ع5 1ععج لسععتت اهصأ نتع لان 8 5

 اهصعاتع ةسضطع.

 ]عد 1[1جعوصحممق لع [آدعتس هدخغ عج انس عدس همصط»ع لتحت ةغن 60م5

 31. لع ةوعت جه ؟متغ مصصتت»ع, لفصق ده (ناصعذامصتةتطتع ةعوطع ', ل'هرتننق

 دتص محدصتت دنت لع ]ه طتطاتهأطغئدع لكس ['هلتعمس , نص "ععانعال لع كموسمساع

 * 1'. ][11, م. 180. 1؟هرت. ةسسفدت ]ع اطلزءاتمممهت»ع طتطاتمع»ةماطنومسع 0ع 1120)-آكطملكم, هنن صفا

 ناماقم.
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 كنور عع5 هد ةتوطعر لمادا ]'ةساعنت“ ةامتأ نص آاةمهوعصمأ همدصصغ ةطوسا-

 الطمط عسل ل[هطمسسمس عل. آع طغتنمو لع ىو 3 ةوصععمو ع دمصتتع قطوس-[1ةطوتاط ,

 مه( 1ع مؤعزا عدا دحتك لمصق ]جد طمتعاتع لع ة[هدامج, 815 0ع [[1سةرحقطت.

 آدء ماسك, 11. هع كوعرت د مدخناغ, لقتك 3 ممله مع , لكتصع معطكامد طل

 طصدتومع لعف 8[دعدصتدك, متاع مدع نص ىمحتدصا ةةططتم ءىمدعسم] ممدحسف

 لمعلم, اطلق لع ةدلمصم» قلططمتستا, 1عودعأا ؟عبسمددتا هنن ذلتلع ةلغعاع لع

 رماسع نعع. لرع5 تممزممااك نمل يلواعما ةداعع !'دعمطع أ !'طغطععت محمد

 لكعرعمع ىةمصأ دا ةصاتسعخر, يتتلا ه ناغ [هعتلع ةحددص طمصسصع ةهتتقذا طقطتلم ندع

 لدعم لع معملعع !'هععتسمل مععكينع مصمأ مماتت" ماب اهنا مماتت“ [2ةلأ

 (لدتحصا ةنتح ةللسعتمصفك هنن (نمددصر 11 1عد د تعصماةعققف مدع لعد هلل تكتمدق

 خام ظرطاع. ودم رمح عااسع ]عد ةدحوصاف ذرممدناثع لع همر مهتنعرع 1مم ل عاتج )عدت

 ةامصقر, 01. 0ع ةدعإت ه ماتطاتم , خذ ]5 هدتتأع لع دوص 37 رنات ةدودص عطخأب 12 3-

 لسعاتمد» طغطعدتومع لع ]م احماوتغسصع ة5ةدصعع. لع مدغصع مهططتسب 2101

 محمر (ععصحتسصغ دو انتهت عاتمس , ءمدصزمهدو عد طغطخعت نم ها1ةقع ةطصقأ م عاتع

 يمنا ةصاناسام 1 هلة عممت. 1. لع ةدعرت د مدطاتع نص ءطقماامع لع ءعاتع

 رصحتاماتمد لقصف ]1ع لودتعصمل هقادتت يدع لح صمتك ل'هءامط»ع 3

 (رع ندع طماتك ةتتماطق ل11 لعق مهردزدم»عاك نحت ءجلكاعما ةعداصع 1'طغطععم تحمد

 لعحمع عاب !"'دعوط عر ة'ةرحرم] 1 نانع هان كات معان ع. لسكدت , ؟عتو ]5 نص لدن خت116 اقماع

 لع مماعع ةععر تصع ءىمفمعع لع لغطدت ثامصاأ ددتصعصت ءصاضع 1عو ءاطم عنان عصق

 أ 1عد محسكت أ[ صحقصق لع ترضع هنت كنز عا لع ]2 ةتزجو علمكم , ةمزغ لع !'ةهتعفطعر

 ملأ ل ةزتصمومع, عأ ]عد مدتختأل صحصخ مععصقسأ ممانت» ةيعرصتدأاف 1هد ![ةعقع

 ددقم لع طادصس, اند هطصفاتعم ءمحزتهدو ان ن1 ةزرس موانع ادع هع صم0غناع

 اع ةارتاع طقطتات عا لع طامعترت ءا ىعق زعتج لع ممماك هرج تعدل ]5 1ععاتتمع

 كح انحعع (منىد-مفصتطاع, محغصع مهدع اعد 1منعغم عن. د ه دن نس لكصقلح

 آل لنمر, ةع ةتودتحوسصا نذ 1[عودعءطقصضب مدتماام لع 1'هءععوقت هدد ممدتع ةانتلت عع 1و

 ننمسحساع متعمصا1 نعد ة8[ةعدصحمم, ةددتك آه ل1"ععاتمج لت أك لع وست. آلم

 ' ةنص قلللطمعمت, فصقانلاع» 831. 1)نلععو 1عو نال ءععنمصم 0' 181 ءاططمعص دنع ]5 ]نوت

 ( 11ه دكقساع» نت 10 ءد]واعاعر مج. 26 ءأ ىحتكا ةرضصمعودع عم عقصفتول, لفصق اذ مممامعع بنتك

 ها 01. عع (11/ ةعدعدععا ]ااا عالع كر عاادعأت أم م ممتدع عد اغاع لع ةمص ةلتاتمص لعو

 غ٠. 111, م. 390). هكاماةعع همر عرام1 , ممسح آل ذللتقمح كوصعق

 * ظاطاتماطغودع همتعماملع 0'قمدعممستب طنعام218, 1777, 0. 237 أ 513107

 ١ 111, مودعأ. 1, م. 396 ها 327. آ70ز:62 51
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 ةهساخع ةءحمتس ةعلطعرب ةرمعامغ طزدحةلتلعت ', للا نتع لعستح لعد 515 ع

 [[مصس ط0 ةحتولعمأ ةملك هذ ةعمكعاومع» ]عد 0[دعمصقف, ندتلك هحدتعما

 616 ةتتام» 1565 مو ]عند مغ ذ دوعت عم عم هيحصل ةصحعم *. لتعم دع 220211

 رمت نع ع ينل رت ةحدتا ذ 1ه 1هزك لمان عاعأ أ لع ددحفصت لوصع ]15 جوخ

 ماقرع لع ططوسصتتا

 [عو ةعوطعو ةيححص ةوصعو ةرتدسصأ طعفمتس لئدص ءمدصصس عضامتع, هل ماانق

 10م6 مةتكمم ةامتا-)]1 مةءعددوتسع ممدنن 1عد اكاتتخهزم نعصق. 1[”انقأ عاتق 185

 8 لع هع ععمعع ءهعكاعسأ هذ آ1ه ظتطآن هنطغودع هقهانمدقلع. (2' هدا ذ !'دهنلع لع
 عمو ناك عا لعد امدتاغك هصقأل هودتعدك ندا ثاملأ مهضصتعطتت هذ 5ع م10 هان1عل“

 0'هتا] ودعك, يدع 01. لع ةدعرت يصمموو 1ع دتعص. تمص طاتا ناقل 016 1ةل1ع

 ععرجتت» دمج 6لدأ1هد هذ ]د [هز5 دبع (0م1 عصامتتح كك هدتح اكان ممعصق : 7011

 مماتنتمت 11 د'هطواتسا لع اهدنتع معصهتنونع عد [مةصعدتوز 1١1 دع طوحصم هذ

 8عع5 10810

 (0 نعاس ع[مز5 ةعدا عدد عصا, 1عو ةعملل ةقاعق مموطعم مع "عودا م35 غن ف

 ياست ع نع يدنا ةحدتأ اتماتحتم لع محعت1!عدتع لصق 1عق هنت

 خذ هتك هدد معصمفع, 11 «ملتععم طن صغصع لعد مماعك عد ةعوطعز مطقتقب

 ةتصفت يمل 1ع لتأ لمصم دهرح هتتععدد وصعطأر ءعق ءقق ةوزجأ [هدنأ 2ةلعق

 ]نع ممدود طدخع لعك ءمصحصم عاقل" ع5 [جتلك ددتدخ 1ع5 ]8[دعوطتو5 هنأ ةهجاع6مم عد

 ممعصأ ءمصق106صدلطاع. ةلودنك دمدنك طمصص ءءمرصك ةذمدعاع» لع ءءاتح لاتت هدد

 كغ ذ مماسع ممعاغع, هماهصصعسأا لع عنج ندع 11. لع ةدعرت نصت

 يصخصطاتات مص. (نع معاتأ همصحط»ع تكلمت ممتع لمدصعت» تصع 106ع لت ءاجقمحم

 صصص عصقع ننع 1عد 1[دعدصتقق هذا

 31. لع ةدعرت ه [هتخ دص 1[ دعما نكدعع لح ءمدصصص عصامت»ع لع ا[هغطمعل

 معمل. (نعا ةولحتدتص ةأدتأ مغ دع ]عد طمعلك لع !(©ددك, لمصق 15 ءةمااملع

 لحن اكطقضمس ]['هص 538 ( 1143 0ع ل. (.) دصعا-لعدح ةطق ةدخنذ ]م ط0

 لع [[دصس , أ 11 محمدن ]خجص قدح ( ١213 لع ل. (ن.). آذصصغع هنن ل10-

 اطقضععتت ههعتتأ لقصف ]15 ءةرحااملع لدن اكطمعتكم , /مصقل طقعطمتت رع تعصلتا

 16 لعمتعم دهدتجتع. ة1[8هأط مستعدا مع اهساق مدق ذ ةادكع ةمزمعاأغ 1ع ةانعععووعاتت

 لع هع فل غط»ع ةءعسلح تس عا 11 مح غتلتم عا طمصصعتتت" موت 1!' تأ عدعاسع ع ةعق مدد

 ممتدددسععد أ له دتسعزغ لع هد صااتوتع. ()» معتتك ءمدقانلا علت قا1 55 011-

 رموععم ا" ةماطماهدنع ععدصسمتءولع لع ل1. لع دوب ؟. ة8[هاطقتعتا ةاقلا

 1 ((201112 6 0* كطوسإل ل«,  اطدلت ءاتمد 2 (0-1عءوقاتقر اء آر م. تلا

 عمصعمتكعر زمام ل تعاتمص م. 0 3 2 259/ أ هدتأال. آ7كننجعج هنتكذا ]12 (طصوع

8 
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 كدعمر»ع 1م زر عجصع ينفصل 11 ءمصرحمخد دمص ءمرصتحم عداقتسو : هدد اتا, هله طص

 لص انصعع, نتا ه ناغ مملتعغ [ائدص 563 (1168 لع ل. (.). (هدحصعر غ 15 015-

 امهصعع هزن ]!'دحاعتتس ةامتا ل ءعصاسع لعق ةاتجلعف قط عقر هدح ةتتتسمتا مات د ءانأت"ع

 هرج لمانأع ]'جنأ07116 لع دعع جددععنممك , 11 كاعر ذلح طص لع ةعو م01680-

 ص غص عم, كمرحتسع عوتتممأ لع ةعق زماتعت"م>:6اهلتمصقر, مدح ططقلاتع ءأ «28]01:0-

 سماع قط ل-ه]حلك عمصسعما كسصسسفتطت , !عوصعأ ةحتدنا ةانتعلغ ةهدنق اننمذ5 00 ا عدتتك

 نحت ةحوت عسا ةيجحصغس ع5 ةانسلنغ ةددنق [لامصس , ءا لمد 11 1هتأ ءمصصقتا»ء 1و

 ممصحخ. 8[هأ]ط دحخعمت دتصت مهمات 1م مدخعمت نع ![هزك ذ ظدعلد0 !'دص 6هد ( ١ ه4

 4ع ل. (0.), ءا لل نأ تعجن لقصف هعاتع ءةيحتلماع هحعع هدف ]ع5 ةعوصلك ندت

 ة[متعصأا لك هذ دمص مصفضاع. اكمفدتتع 11 صععتصاأ طصلا“ عد زمانك لقصف 1

 اكل قطا ٠

 110ه طمص* عدت 5 ءدرحعسمدع ةتصكا لقصف 8 م6136 3 :

 ةيبدالا بارغلل عججاو ةيبرعلا بئاجكلل لمتاو افيصرت برغاو افينصت بجعاو اغيلات

 لاجج مامالا اهآشنأ ىلا تاماقملا ىم بدالا تكنو برعلا لاثمال انمضت رقكاو

 باتك معن ازوعم ازيزع اغيلانو ازجتم ابيع اغينصتو ارهاب اباتكو ارخاف ءاشنا هعجتم

 ملوك مهفت ىلع اويظاوو ءلابصحخت ىلع اننامز آنبأ بكا مانالا ىجب اهجف (ه)الوا حتم ماظنلا

 ايم ةلضعم ىف هنم اوعقو اذا اوشع طبخ هيف اوطبخ امهر متثكا نا ريغ هليصغتو

 تيلفو بدالا ىيناوق تحخصت نأ كعب لكشا ام لحاو لفغا ام مساو لعججا ام

 خويتشلا ةعجارم عم تاياورلا ةيدوأ تعطقو تاياكتل ةيعوأ تضغنو برعلا نيواود

 ىرع ممص ىيحل مهذفاونب ةباصالا ضرغ اومرو مهذجاونب حعلا ىف اوضع نيذلا

 متوانع 0 قطوس1[ةلوب ,"٠.11 م. د40. قطو 16 ١ ةمعتعم ![هنلك ةعوطع لعق دطحقتا1507115 0ع

 امتغ مدمس ؟[هاطمصعءعتت عح 606 ( 25و لع 15 ظلطا. مها صث 158١و ةنمماةصعصاط*

 لذ 0 5 لع ص' 1580 ماع لوا هنم ماظنلا.
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 «:تتن انت

 عدو

 طوعصمت ]عد انختععد نست اههتاعمأ لع ا" ةسطوجتتت ء( لع !"ةلمط 3, ءا مغصع مدصصلا 163
 ازرمعد ةعمطعك مص ممدمو مدع 1عو قعوطوو 0'همتوتمع ا لعد قعدطعو ةاممصععتت , ]ع ماعم
 ىدصقتك ممك نأ 5هذ[ ماسك طعهس 0ع لزئمموةلتمس , ماطك ةلصتعمطاع لع تمد عاتدص, مااتق
 ياصسدم»لتمهتعع لمع عمم ععصعماب مامم تعطع لع ممعحتءز1]1 عد ةعوطور و عصصعمر مآلتك 2102 -
 لدصأ لع موعد ]ةضافع انا 6ةهتععم , طصتعمع هماتستت لع مم: ععاطعد ءا لع امهتاك 0'عةمعخ
 ندع ]ع5 8[دعدصتمك لع ]ةصحفص , عامت»ع لع 1!'ةثمووتع عا معمم[ عءاتمس» لعف اعتمر, ةطوات-

 31هطقسسم علحول- (نجودعمج , 815 0: قلتحدل-[[دعس هل -183ةدمكتنب يدع آ1عمد هلع ةلعطلق5ء 1ع ]1 عان

 هز ز1 هدأ ممعطغ عا ندألا ممهعلسسع !'عملعمتا هنن 1 عممدعإ (ن'عوأ نضع م0051[

 دنمععطعر مص ةءوصتأ ةصحتصعمأ, نص هتك دمع ةلصتعملطاع كا نحت مصكمل !ةصمعتههاتم ,
 نم ازرسع ممسع أ مرصع ها عم 2011 معاتز عدا نمع 0205110 هدرتتعتسملع ءا لكمصع

 ىملعم» ةصهممتمءامطاع, لمصغ 1عو ندداتأم5 دمصغ مدعاقتاعد, ءا لعتوسأ 1عو طغضتعم لع

 ادىدعااع امدأ 1عءاعد» دع مععمدمدتغ ةصمات1تكددصأ. لل معتصع ءآ1ع نأ تن 1ع لداتع, هد

 معملتغ طمصصصتقعع 13 ددععددع لع ددص ماقصر ءأ ءآلع مهقذو لع ميقتص عت 22108: 0

 محغمحع اعمحتمو , 145 طعس ع5 لع ممانعع اعمصمو ةهءءممفسعمأ لثعم 1ةهتعع اعاتت م0681 ءأ

 مضععمأ ةذ امعطع لع دع معملعع مصاف لعج نسعفأاتممك نات'ءعا1ع ةمداعتةتا عد عقم غول

 عا عم مدعاتعمس] 1 عم. 11هلط عدععممءعمدعمأب ]ه ماتم ةصأ ل عماعع ءان>» دع صا ءهنمممع65 (ةصق

 مانع عماععمرتكع ءمصحصع ]عد ععصخ نمت مدهعاط ءعمأ ذل اماممف لقصف 1ع5 اغمغاط طعون ةلك هدنأ

 فعلم لعد يدععأت مسك ءمطحصع لعد ةحتعاتعاع5د يدق ل دععصأ لعد ءماد] عمر عاب, طاعص !هزد

 لع مععمم دهتاعع 1ع معمت ءطدعسصتس 115 هصأ مصصصمع عنتغ ةدصخ عانتلع لقصم نص لنوعصأب

 11066 مماعوأ دتعصتتع ل عدكمصععم 1ع مزعل لقصم ءعالع ههمزرع 0' عدت, 0'ةمادصتع اعد لت

 ةعس1 165 ممانع 1عد كل تعم , عا لع معن مومعع» ]عم ةعماتعسك نات محغصعمأ هنن طصخ. ل'هت هطول

 1؟مدص ءطعمد عمأ 1ع5 مدقددععد مناعاج , 0670116 15 مهعن عد منحت عحاعو , معد غاصم 1ع ةععمعأ

 * ]نع مكر فد 2 لس ةدمماغصعصأ ممعاع عد

 رصدتوع هءاأع طماع : هنمو ةجح ىهو تبث عج

 (10). 1 ممؤططعع نبع 11. 1"معونامع 2 مادعنع

 هم اغاع لع مص ثلئاتمص لس !"هلتا عاما -]أم-

 اهم م. جكك1.) 1ع 1ع دعدق لت طممأ مقصدا نص

 معاب "عوار عامأ

 3 ]نع مصمأ هلمهط دا من5 هملتصمأ عدت عما

 لهصو 1ع ةعمف لع م111016و16. 11. لع [[ةصحصصعت"

 ه آمكغمف انصع مماع ْنذ هع ةدتزعأا لمصق ]ع لماتع-

 مهأ هقاقأوانع , 22375 18536 302.

ُُ 

 * 1ك ”هطروربم 0 ندتعمع هملتصمت معصص عدا ءكدعت

 ]عم 0مل عم تتح, ممد- ةءان] عدح عم أ 1ح ععذصمسم هتف

 6غ 1 1هنعماموتع ةعدطعو, طحقتق عم عممف»أ

 امدغ ع يبن تعمغ ذ !'"غندلع لع ]1و اهمودعر

 عون ةحلتعع اه عطغامكودع, ]جه دطغاسوانعر ءاع
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 لع امانأع عجم معدوتممو ةدلغع عا لمدعع, 06عام ع ندا ةكامتأ متةدعصأم لكدصع طنوط] هع

 هورس صقتسع, 06اعحصتسم ءع يتت مع ةعصطاملا مدق هزلع لا صاعداتمم , عا ةءامتععأ ءع نانت

 ةامتأ هطقعتس. ة[هتك لهطول زادت قعصتحنانغ 1ع5 اضدتاغد لع 1 غصدتسمعر مدقذم عد طعاتانع

 ]وو ممعدعتاو لع ممهوزعو ةصمطعو, طصتق نذ ءمصاضطناتمص ]عه مععدعتلا5 0'ةصععلماعو ءا

 [موصعاطت ]عد جةللغعج نين مععقامتعما 0'ةصعتعممعد ا2ه01اتهدق. لع دطصع ةانتق مغصقعم لع

 [مموسعمأام ءماضءاتعمم ةحتعع ]عم دءطعتلعط5 ننت ةكوتعسأ ةدتكا ةحتعع اعادصت لعصأم ]18 ةعصوع

 ءا ةالعتصاأ لع عدس عمتام 1ع طصغ معمممدغ. اتصع !هزك صدق 7ثدواتاتمص مدلقع ءا محمد ماقص

 ةصصفامر لع رصف ةانتك جاامعطع دننح مهقذقعع5 نحت 2ع م210155هلعس1 ممةدعماع» لعع لتا-

 نماأ6و ب لاهنت عوددجتم لئعم لمصم عع اتطع ءىما1 ءةكتمص ةتللتكدصاع ءا لع لغمماب ال لت ع 123-

 مزقرتع ةداتك[ةتكدصتاع ]عد ممعانلك نتت ]ع5 ةصحطو عع همدةتعصأا, كامصأ هذ !'ةرمزماتت 1ع5 هطقعطتوم

 لمص لعد طمتصصعم لع ممتلك مدت 1عو ةصعاعمق, ةد ةيتقصأ ةمزض 0 صمت انعم ]عانت

 تمرس , ءأ اعمصفءعحت هسا 1و معدحقتسو نعك 0ع ممملععصعو , عج معملقصأ ذه ءاقعاتس عم نلانت

 است ةممدصت عما. لع مامن مغواتوم نتع 16و مككدععف لختد ةعم5 كمت ءأ عع نانا 5ع ءماتط-

 ماعصقلا 5325

 انعم ىيرصتص عضامتسع لع 8[هتطمستعتت ةعوتلا مم ماع ءعدغ انطع عن

 موسما مأت مد. ]طصممل عل مصاعسرممعدتس 1ع ة1[1هنطحصعتتل, ءأ ةتتاعاتتل 1آ1-

 مدفع لع لعاتل 5 311310811685 , ما ةجما" 1 هلطقأ : « اكص ؟0اتهصأ 6

 نمرصتسص عداملا" عر لع طع طوع انصع ناما[لع لع ةمتع ندع طادضنتا 2 انقذذع ءأ

 لمصأ ة1[وضططحضععمت ه آمنا له ط0ولععتع '. ]رع ءمصسصص عصامتنع لع 11ه طق ع1

 را ءوأ ذك ][هدعز طحدتق, 0ع اماتك هعات> ([ا1© 15 «مات 73155005, هءدأ ءءعآاست

 هان 15 ندعداتمسك لع عممصصسمتسع عا لع مطتام1هعتلع كهدطا (3116عو ةهحتوع آ1ع

 ماسك لع ممم[كمصلعتس» عا لع طعا1عاغ. الامانك ةد رص ل1 ان عدمدك نتعأ لاتعد (ةلأق

 لقصف 1ع ءمدتتتك لعد 20165 101 5111121

 آم ظزطان هاطغودع صهاتمدمأع مهددنلع نص آ؟' هءوطاتلدتسع لع مممأق 0111-

 كاعد كا معرب دنكتاغد نتن دع تعدعمساتنءحا لقصف 1عق 8[ةعقتصقم ]آب 3111اتق 5ع

 ممصصصتمتا ةطوسا-آ[3ةعدحهطل-فللقط, كا ممصامنا 1ع يعمم 4'0ل-1]0لط عت. 1!

 ممويسغ نذ 82ع00 ]دهس 538 ( د43 0ع ل. (ن.), ءأ 11 محمتتأ !]'ةص 6

 (رودو لع 1. 0.). 01 طوعجت هحوتخ ةاغ 1'ةل خم ل'[طصسم] لكط ةفعطقط

 آلط هانا1286 5 مصدق لغعدطأع ها نحت د 6غ ماسك ناناع ذ 31. لع ةوعإت

 ١ 114عمجمع لع [[1هسمأر ةلئاتمص لدن (نهلع م. 284. 0]طورت عدا همككت ]'ةتاعاتت ك'نص مدن

 دانع 1ع وصاتقم 1ع. رص عم متسع دانت 1ع (نهعوم ر 01 56 [011 خه
 * قمعزعم [هصلذ ةضسوطعر 2” ظنطان ماا نئئدع ههاتمصقأ عر دتمم] ةمحعما ةةطعر

 5 ]زن ءانقصصمتتع 0'آطم- آ[كطمت]عادصر [. آب 27

 م. 375: (ناطعمصتواتع ل'ةطمت]1 نم, غ. 117,
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 0 وو 1ع كمرصحصم عدامت نلتت 2 م0111 311[ ان' قطط هما خلدا هف-فطسصت ؟لحول- 03175511,

 ةمسصمصتسص 6 قل كءاتععامعأت , مدصعع ينتأ ةاقلا هرتوتسمتسم لع اه دتالع لع

 رعفضوو هد [كةمدعم ع. معا ععمعأالل , دتتحوسا !'نددعع لع ةعق محطمة ماعق ب

 111 11” عوماع ]["كسوطتع ها له ةوصعز هنتكذأ 8[ةدععمتت انت د لمصصق ماقعع

 مضت 1عو قعوطعف ءةةمدعصمأف تت قرعمأ 16 ممرتدعع "01 دا 2. لكل مرد نوع

 هانت, 11 مدماعدوو اه ]11 عتقتتتسع ةهعوطع هد اوردعدع. ]1 مجماتتاتا ذ نعد

 ]'دص 61و (هحح ءمرصصت عيععسس عصا لع !ةصصغع د 3 0601

 ممحممت ا]طصحمحل 4ططوتع, ةءضاددتس ةنحدطع 0 لدرددعتتع نتا 0316 همدان

 معا عماقعطت , أ ينت محمغسصع 32011 ةاس0ل16 ةهدتق طحن , ةعاط عتاقعطل 2 همت م56

 نكمز5ك كمصصصت عمامتات نو ىانع 1عو 8[جعدصمف, نص عصدصم , نص تمتعت أ اند

 معانا. اعد ه]طوعرت هات مدد 1[ نةهتدنعد لمصصتصعتا لقصف 1ع عروض لهصك 1ع

 رصمرتعم , هءعدوأ 12 1عجتعم10ع1ع. ]اص ةهلحخاط©وت» ]نأ ةوان5 5ءابعت15ءطت, نضع

 رجوساتع لع دمرص مص صح عصاةتدنعر عا نأ ةهامصقغ مدحع طن ه 1" ةمقعاومعلل ةتنح

 ةهتتاموو. 51 ]'ه هج ءضمتا قطودتلل 8[ةطقفدعص 3 ها دل [ككطقللف, 1ع عوض

 رص صخ جامع لع كءطغعصتنءاتت ةىا 1ع ماننك تعطغع نت ءدتقاع <. ]نةتجاعاتت» 1ع

 لغلتح هس ظلك كا طغت عع معةدمسصماتك لم مصصعع قلصت هاطحلع نحت تنودحمتا هذ

 عاتع ةممومع ىدع 1ع اللةعماع ءا 1ع صنت لع !'ائةمدوصع. طع معاصعع قا

 درسرم] عمحعصغ غوت عمم لقصف 15 مسولذعع مقنع 1ع ةيعصمسب لن ةلطمتتسآ ةعمادل , ءأ

 دمص 815 هيأ دمصتصغم قةطوددحخلطل-فلادط. (نءاستحعت عنا ممهطقلطا عمحعصا !1ع

 ممتكمدصسفعم نتا مهمداأم دنع 1ع انؤصع عص د دوو لع ل. (ن., كا ننت مئئغ 1ع

 ىمسمم» 0ع قلع دووع»ات-لنصحخلاةلط.

 8مءناعماوعطت ة'ءوا ننح هطاتعغ لع [هتعع فصصفتاتخع ]ع5 ةتتامة1165 ةاتنع ]قع

 نتعالعد 11 ةحوتأ ةدمانإت6 ةدرد تمحادتل. 11 لفءادسع لمصف ]جه مصغامعع ناتع مص

 مععسل عع كلم ةكوتأا ةاغ لع دع معمعتسوب نص اعداع ةتتاط ءصاتوتع لعد الآم

 قصف, أ 11 كاع زممادع عمضمصا ع5 [ععوطق نتلل ةحتولا 2060066

 هنا ءلعط ءةرمدعصم] قلو تن ظعادم هلح[1دلزدتت , نت ةعدمتا ةمص اعىاع ل'ةطوتنلع

 ' ع ددضحمب ةصلتوتع ننع هعا ةءصتح هلم * ]1هماعا-ها-كمرا , 1. 1, !01. جا ( ةصع

 نكعم !هصلك ةعوطع لع 15 ظتطا1 واط مهاتقن
: 

 كل
 * ]نع همرصصسص عصاقتعع لع ةءعطغ# و ءادأ هع

 انقدحع نه آه ظدطاتماطةودع ههاتنمصملعر ىدتم-

 ما1ةصعمأا ةعوطعر مبث 16160 أ ةانلل

 مها معادمتا دمه هتوتنمع هذ ]د ممعع 0'ةلصقسص

 مدع ندوة ةياقس. (ن' عدا مدع ةعمضعاتس نانع 01. لع

 توعرت ه ةصمصصسغ لمصق 5د ممنآكذعع ةجوطع

 ىمقلا, هن 8 م. 5 لن مرصتصعم امتع ىسبغلا

 * 11هم. هه. لع 1و ظتطا. مها. ةصعتعط !مطلق5

 مث جهال, 101 8.
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 (:حددعصت , طاف ل ةفلطل- ظحططتطت , ىدتتتصمصحسسع آطصحالز ءاطمادمتت, 1عودعأ ةندتأ

 ناسل16 ةمدم طدصتسب د9 1ع ةعءطغتال قطوس ل ءاومل-[”ةطتل, ينت ةحتدتخ نان

 ذ ]جه [هزك ةددتك اطصحالز ءاجرماتقت» ع ةهدتق اع ةءطقعتلعط قل-نهنطقلت, نتن ةتتقلأ

 هتتكوز (موحوتأااغ ةمانك اعد بعدج لع طمس

 معاج ععاعطت ةحوتأ ةادتلتغ ةمددك [طصعانزهطقتتاب ناتتب ننعألادع اعدم ةكوصأ

 أدلت , هكولا 15116 1” عورماع أ ا" كسوطتعر عا نت ةكدتأ ]016 ةعق موق ]ا118[(5

 وعامل 2. [طصحللز هطوتع هم مدق دحدصوتتغ, لمص اه تءادغتمدد لع كود 7017738 ,

 لع محهمومع» اعد اذعنح لمصخ ةحوتأ مدساف [آهعع. ةءطعسمءاطت هد معماطاغ لع

 نعد امل ءداتمصق : لع ماسك, 11 جه دصتخ ه ءمصاضطاتاتمد لعدتج ءمطحطط 5

 لعد 8[دعدصحقق نتن طع دماتك ةمدأ موزه ]ج31 عاتاتك , 12815 0111 5021 (161-

 نانع[هز5 كاغذ لقصف اعد ياسوتاك [هتاك مدح 08[. لع 5ةعالب

 آنع ممعطت عع لع هعق ءمرصتم ءداقتت" ع5 جه ماتت ةتياعاتم انط ةءعضاخمتس ةنهطع

 لع ةزعتلع ةممعاغ قلطمس-هطل-قلادطل ا [هاححصحصت ءلح ١ طد 7# دلع. !طصسصدلعتا ب

 ةمتقك ةهتما ءمرصمم5غ ع تزعلاع نص هنحعمقع لع مانتامدهمطتع صحم»دلع

 صاتنسلع ىواوممد-عا-][ها)م, هرج « مصدقم]هتتمسك ممآت[1 منعم , د دع ععاتسم عم

 م عصخ, ها محما1“تأ ذ طمصحدأ, لمصح ]حد ؟دللغع لع 0(”1مومدخع, ]'دص 65

 (مدجم لع ل. 0... آصل نر عصلمصسحص عصا لع ةعق ةتتادتعو هاتاتاةععقر 11

 لعتج ءمرصصت عدمت" عد كانت 1عد 81ه عدسصمم ءابص ةيمصمعم تاتوتع لت آ)0ة1-

 جاهم دقفذ. آ1 ة'ةزحرانتع ينعاد عأمزك ادع 1ع زصاععم»ةاماتمدم 0'ةل كتله

 1ع محغصحع نحل , ةلطقا لات هح ]'ج 30, 8غ انس ١017728 ذ مما ماعم لع

 ا[لدصسا 2. 1

 آنمساسع فرصتص عصاقت»ع .آنأ 76016 ذ [!ةطحقف ررورع نص ةءضالةلاط 01181-

 مهتسع لخص طمتسع لت اكط هع ةفذحص همصصتع ظعصلعأال , هان مانا 1 عصلز-

 كعات, عوامة لتعع 1ع كصو تالله معك, ةحتح عصحتنمدع 0ع ]ج 2116 لع 11[ ةنودتم

 عا ةعصحوتس ةةممعامتل 8[طهطفصسعل, عا محعصمتأا 128 1 مح عحم 180107

 لعو ةمالكز 11 طقطتأادلاغ نص طمطقمأنلع ةزاسغع خذ ]آطحصقك. (هرصتتع 11 ةادتأ

 ١ ]نع ممدت 4'[طص- طز ءحم نفد" وع "عاتماتاع انمص ؟[كدصعوتمع, ةماعملطعأتمم, مدعع هالات

 لفسطق نص م0553عع لح ءمصحتم ةحاقتسع لع ةءطقم * خدع [طص7# طلعت, هد معدأ ءمصقتتأا عع 1ع

 مقعءاتت كلم ك لعقذماتقر م. 5. للان 5عقاعر ةان ان ءانممصقتمع 0" [طص-اكؤطملا ءاععصر ا. 1, م. جك

 انعح 0' 15مل ءامسمت, نتعاوانعك محقماتك كتاف صحتك دعما 13 مععادعع يدع 11. كدقعت د

 ممدماعمسأ 1طسآل] نشأت“. ماوعنع هد ناع لع دعو ؟عموةمصق 1[ةلتعصمع هأ

 * ؟؟ نووي 6 نمعمدمطتع 0' قطعنا 603, (مقعأ نع ةهصعامتمع لح ىواوسم»سعما-1
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 [هرجا 1عتسفر, 1غ عدس ةدلهتم 1ع ءطفضععم لع لتس وعع» اعذ ةاتنلعد لع ةددن

 طاع ةثصغ, 1[1ةلعا- 4ك ملخلت , يحن طغضتم لع طن اله مصصعتمةتنم لع آةصةق.

 11 معمظتم كع ءعءاتع طقستع زصللسعمعع ممدتتع دع معمعتمع» 1عد انننعد لمدختل

 ةحاوتت طعوومزس. 86 دورتك !'حص 5525 (1128 لع 3. (0.), 11 ططماتتتاتك هل 4

 (1188 0ع ل. (.). [طص- الخط لا عاععسر نانت د ءمصقدع»6 نصع دمانعع ذ عا نعناع

 دمتس ', لتأ ندع درج ءمصصت عجاقتع ةاهتأ !هدخا تغنمدصلت لع دودج عدو , ءا

 ندع ءافامتا 1ع ماسك ىمصقت لفها ع نا كا ثاغ [هنغ زادنكوتتع-[ف.

 ]٠ع ماسك, 11. 1ع 5ةعرت 3 عن عد 5ذ م055ءووامس مهن دلت عع 12 لعحمت نعم

 رممصاتع لكتص فصصص ءعماقتع "نلتعغ مم دم ةءمامدتص هتعتصمتسع 0ع 15 تللع

 لع ظعرت, !'ةصاتوعمع ظقففن, لمصق 1ع اكطمصدفددص. 8[ةلط عتسءعنفءعصحعساب ذأ

 ممسك ه ةاغ ةمحممووتطاع لع مععدعتل ا لعد همالمصك مطنءلدعك دددسع 1ع دم

 لع هعا ةسياعتسس أ !ةمموتع هزي ن1 ه ؟ثعد. [آدليتلكطمللو كاع, لمصك ةدص

 ار ءممصصهتسع طاطا موععدرجطت يدع, ماسكات عنك هاجت عمم لع ادت, دم امين ءادأ

 نص ةطعفعغ لم كنعان مدصمتسع ةعوطع هاتتساغ ىوططمل , لمحخ 1 طظاطا 1 هاط غونع

 صمت همملع ممدكدنلع ماسخا عادتك يعط م1هلدعق

 '1'ءاد دما اعد هيج توعد ندع 11. لع ةدعرت ه عتق ةقد لتكمموز نهد. آ11 دتقاعب

 . قطق 12 كعطع طاطاتماط نودع لع [آم80عر اند كمرصحتت عاملا" ع ىاننخ و ([118-

 امرخمع ممعصاةرخعد ا8[ةعدصتة مز أ ءعوأ ةتساماتت ذ 1'د10ع لع هع اتحد ننع 1و

 فل نطمعد 6 هانم ءأ ةلطءتا ةءاجسل ا عصف ماجطأت ةععصت زهمتك هصع انته لدن اتم ]ة-

 انصع لعم زج معسل نعد 8[ةعمصممر, ةععماس مدعمغع لع مما1عد. ]1[ءووز عدس 1عق

 تيسوتعسو لع 18 طتطان هاا غيدع لع ا. عرتلع هدغ طتعص >هدتلنت طمانك طخ ءااتتع عد

 ثمل لع [ةترعع تمدعع لع هع مجقستتكءتلأ. ]رهتناعاتت“» وأ لق لندن عدغ لقصف 3

 طمت- عاج, 215 ل' قطلحمل-1عةعم, ءازا ةعملحمتا

 هد 668. آه دصغسصع ل5 ءمععمعع يتفاع لقصف

 1و عع ماهتععد لع !'دطءنوعف لس ىدلططمأت 01

 ممو560عاه ظزطات مط غوسع هماتمصما ع. (1؟هربعت اع

 درت ما ةدح عدا ةئمطعر طخ د 360 ءاكتتا.] 001

 ]وو اممزك هاي عدععد لمصغ ذل ءوا مدام ذعر

 كمعأ كلع آ]دتحصم ةدصحع لقصم ةماح كودحتص ع1211

 دانا [1هكاست نص نان هن غد ع هانك »دمع لع ىو عمر

 ممدلاتمم, نتتت 2 مما“ انا رمكشلو لاثمالا

 ( 1؟هورعي ك-لعودمادفم م. 493.)

 ' 2. دود لدن (. ] لاب اعداع ةدقطع.

 * 1850 1لكطملاه مدعلع لع ظمعت, امطصع آب

 م. 206 0ع 1' ثلتاتمم دس مسمع , عا 1ع ممصص صدع

 ةعاط عدحع- عل لت صعق طوتن - 1 عال [ه]طمسسسصت عل , 5

 0: ةطمست-ظعاع : 11 14 نأ مماتت ةرمغد !"ةص

 666 لع ]!'طفوعتمع. خس 1١ آ[, م. وار 1'ةتناعتتت“

 عدا ةممعاغ 8[هط!طحصحسمعل , 215 0: قطان -1ذ ءاع

 115 4'0ط0-ةل-آ[ه عرج, ءا تأ محعتنتا ةمصغد ]خه

 666 : ممهتذ هذ 15 ظص لع ]!'ةعاتعا عر 11 هوا عصف

 ةمولعع عم ج66. ظمطسر هنن اء آ]اآ, م. ةقدر ل

 دع همصحسع /ج معلن صن 7[ هطمسمست عل, 1215 8'0-



 قل 11111110.

 ممفلذعع : لع ةءطغعتلال قةطمتهط لحخل]هلط-1هط حصص ءلحم]-1!طعط ءالعطت د

 اع لعصتعم انخع دع مههحممع م"هطوط] صعمغ ةدحصع طن ةنطع هدت طع

 طفرع ةالمعمعألع ع معو مدصمعع همم عطمتأ مص هت عتسع. (0نمأ نننتأ كد ىدلكب

 1" عاطعا | ءاطأ محعمتخ ذ "آخ دصتم ]'هص ومج (د ذمد لع ل. (0.) , عاتب طخ دعم نكت

 ةمانق 13 ل1 7ععاتمد لخص دحمالد تعدمصتس6 ةجمعاغ 8[ةعمتتكعط '. "[اكدصتق هاما

 ةامدثك ةمدتق ا1عو ]مز5 ع مراصععخ مدس عدلت عك. ططهتك طلعصتفقأ ظوعطءنهانددع ب

 ادا 5 املأ عدس محمتاعع لن قلععت, 21 عم اعصامتتسءعد ددع 'آكتستك. طع ملط ععب

 نتا 0 ناملا مده عم ةامخ لع ممونماع» ذ هع 1معصحت لمط]ع ءطعأ لع ءمعودتمعكب

 هانا لععتمزرع ةمارخعر» عج معامتت مد ةحتعع ]'ةدحرم ع: ءدتح» (رات ها عمد( ننسأ , نانا ناهتخ

 13166 16 ]كورد عم عر ه6 لكمدخأ ]1عو [0هأتخعو م0111731621 5عان16و ]0165 تعد"

 معد قاعد. آتصوم  ناسعع ةامتأ لعتعسسع ععمفمسملع. آئذص وذو (1532 0ع

 ل. (.) , "1" عطعال عطا ءأ ل[دعمدمعاط محتععمتأ ذ 15 ؟هز1ع ماتت (ر هدفا مصتتسمم]آ ع.

 ”[طعطءالعطت , ةلدصخغ اهدصصطغ محهلذلع معدلحصغ ]2 عوحجعمدؤع, مءاقعطت ف

 لطمءلعو : عع طتخ دتنع ع3 ءصاصعءادتاعك نتع اعد اعماتججعك لع (راطقعا عد-(0هنصخ

 ءحاخؤة»عمأ لقصق 'آتصتق. 18885 دع '1'طعاطعلا ءاطت مسا "عم»ءملعع ]اه سمعت ذآ

 مع معانعو ذ '[هكممأت لع ظدوعادعاع, نتن ةممدصاعسمتا هتت>» ءاطعتدلا عت لع

 1١1ةلا1ع.

 (رعمودلمصغ 8[ةعمددمءأاح ة'ثامتأ تعدم ذ (رهمكامساأت سمز»]ع, هان ده م26-

 ةعمعع 11 يتعايمع ةعمقدتتمد. ]1 ءمصحممدد ممدتتع 1ع ععدصل 5هاتسدقس انص

 اصملاغ 0'ةلعاطتستع, لمصخ دص ءيعصمامتعع دع اممدحع ذ 12 ظتطات هأطغوتنع

 مه مدملع 2, خدش طمتتغ 0ع 6عمز5 ةصقكر 11 تضخ معرمزسل »ع '1طعطءا]عطأ, ءأ

 115 دع ععج0ل1ءعدغ اهدتك لعاتج عد 1 سمكا ع ا1ةعمتسءاح 8غ 1ع مغاع

 مصقعع لع 12 11ءاعاععب مادتق 11 عععتسأ هد اكو ماع, هاذ نآ] ممماتستخ ]'دص 8

 (مةاد لع ل. (.). 0 تمصخغ هذ '[طعطعالءاطأ, 11 ةمتغ ععاماسمع ذ 1 مدل

 يي اولف (1538)ز 11 رن دمتم هنن 72015 0ع ةدكذع 0ع !'ةصصغع و62 (زوصح

 معمم ١ ةذذ لع ل. (..], معد لع ةعصمو ةعدصخ !["عماعؤع لع كزسمص ظةعاق أ

 لع ]15 80116 ها مدححسصع لدصق هعاتع تلاع 2.

 اع مدح عصامتسع لع ':![طعطعءالعطأ طنغ عداسعمعك ذ 1م ععومغأع لحن اطلت

 ١ 1811:1017 0ع 1 كرمت وسعر مدح آكآ-آككهتطهادقستب ةلتانمص صوت ا. 111, م. 277 عا دانتل.: 1[هنمع

 امقل نءاتمم [عدصعدتفع, م. مدع, 11516176 0ع | جماجم () هرعت, ه4

 * ةنمم1ةصعمأ ةضعطعر 2" 2 لع 8ءالعمأ, . 11, م. 151 عأ دانلال.

 3 ؟7هرحخمأ , 81510176 لعو (0 عدهأت وم لع !! ه1 عر
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 0ع "لعمال. [نهسا عانس همصحص ءعصعم هذ 15 مخعطصت نع ![ةعدتصم , "ن5 ءحتفسأ م0-

 طوطا عد دخ 18 ممعلذعع لع دعت ممن 1ه ص لع ةمدح اعدحدتل. ]1 ةاقثا

 ةستحم خذ 12 متصعاأ-يتمتس ندع 8[دعدسم يسقسل 11 محمدن. (نعاست نتن

 ممطاتو 1[[هديصموع أ يت هد «ن0نوغ له م"نلدعع, ةاقتخ مص ةلغع لع 1 عطعأ-

 اعطت, دممددصغ قةطوسل-11همدماتل. [ةساع» هنا دنع 1" ننعسأا 0قهعع لت

 ىصحتحص دامت ع 0: قل 0عطوص. آم ممتع هع طعرتلع ةدصفتع نذلح نيتقاما“-

 ءاقمسدع [1[ة عوق.

 قحدصأ لع مدقدعم» ههاتعر 11 مع ةعتو مد اصتتاتأع لع لتعع يتعانعك طواف

 نع 1عد ةلتاتمدم 1هاهلعد هد مد1ع1145 لعد ةؤوصععو لع طاوس , عا ىدتع أذ

 ملمع مدك ننن عد هدجا نأغ !هتاعك لمص 1عد !اهصعتعك 0'لكدعم ع

 آد مععسصت نعم ةلئاتمصد ءمصصتح1 ناع لعد 81ه ءعدصمم مهضتأ عد اخمزك هامل ع3

 زدحلإر, 3 (رة1 م1113 5 180 1819 ءأ .1١814 آبع5 لعاتح معضل لذ

 واستعد "عر] عمت ءرأ 1ع [ةدعاعر علت كان“ طاتتأا 10321151:115 : 1ع هدد ع 1101-

 ىرغسصع ءمضاتعسأ نص ؟0ءدلاسلةتتخع ةصوطع-مععددس , لعفاتسف هذ !صتعاا! ععدعع

 0ع 1["هدحستمعر, عا ياسوتخ لح دة 14/ لع الز متطعتت , كلن (نهت”»:هانك, كاع.

 ["ثن 11. (تةينكوتس لع 2عموعمو] مانطاتح عهحد 818, ذ طوصتقر نصع 10

 رصحلف لت 1عدعاع دعتل. [16لنصمصس لع 31. لع كدعب مدصتأ ذ وصلك, عد لعتح

 آر ى؟رعدتدمدخ , ل1دصق 1ع5و ةصصغعو 1 851 عا 1832, نص 701. ةدح[0أ.

 اكمام, 11 5 مدت هنت (دتتخع , لقصف 1ع فتنس لع !'ةحصصغع د 266 ١( 85م لع

 ][*:غرتع ءكطمغن عدصعز دصع ةلتانهد لعد 1[ةعوستقم , .ةععمت معن ع لخحس همم

 مدعصتمت"ع كدتسأ ءا دتطوأمصاتعا. (رعااع نلئانهدح ه ناغ لت عغع مدع ]عد ملصق

 لح دعا عزا 81[هطقصحسج ءل "1'ةدتص عدول , 7نن3ةةندع عج ءطغل ذ !'ةعمأاع لع مجمع

 لععتسع لس (رةتعع كأ ةحتتعتتا» لكمصع معاماتمسد لع ؟هرتدعع لقصف اع 5هتلمط.

 ]م ممعصتفمع ل[دعدصحم انغ مانطا1 نع ند ةسدطع عا عج امكتس مقنع (هآتاتكب

 ءح د 656, ذ ]15 ةديتتع لئنصع هماتتتعأ1ع ةلتا1ماد لع ]5 (ةصحتسدت"ع م06

 01م عصتسك. 10ةزذ 11 عجتكأمتا ادصع ةلتاتمد لع ءءاتع 8لدعمسقب ماتطا1 نع د

 1638, ذ مدام ءاع, دمدتق ]ع اناعع 0ع ىرععتدعت 070107 روع للعقم ا"ةطتعت

 كنك, لع لدوصتت)وع, ل'ةم»ند اعد هعآ 1 عةاتمدخك 01د ندع (هانسك لمصصتلا

 لقصف ةمح ءماتتتك 0'ةضمطع, هذ آنعرلعب

 ' ]نع دصقما 5ع[ ممعاقمتأ ةهنتامعأمت5 1 طاتمأط غويدع لع [. عر ننعم 11. 1[ سام 10 هنت
 م1356: 11 ه عمد ]عض 397, لهصق 1ع ءواقع ممطاتع عم هع محمصعساب ا. آ], م. 3

 ][هودع 0ع5و ممصتتفءعتلاك هتعمامت» لع 12 ظذع
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 قاطعسا كءعطتسا عمد تعمل تلقلا عود رذر هعاتع مسعسصتغعع المعمم, أ

 ل لماومتا 1ع اعداع ءأ ]13 مجلس عانمد» لع ]جد لعسجت غصع أ لع اه اعملكا قطع

 محتعم لعد مماعؤ , دمدق 1ع ناصع لع 11ه 17د مزاد همك عدذانق , 1ونص علك علت

 معاتأا 1محلن. لد ١16 ممم ل مصخ 0 ةعاطس[اعصم ءصقعاومملا !'ةهعوطع ةتعع

 ةءاجت هذ اعرجلعر زا مدطاتم اعد ][هعدصمق يدمتسا دع, كس لادن ند ع عاب ةلاكت نا ع.

 3ع[ عدصق ةحمتا مسعرمسم ]اه همس عاتمسم !هانصع لعد يتمتححسا عمقتتع ةتتاصعف

 هةموو عمد ب رصقتك ءعالع اتجه لات تول كتلي اكل

 ©ءااع ادهتسع جه كغ ممهصماتع, عدد 831 ءا 832, مدح ل ()12:16و-

 آاكهلما ملح عة ةصحتن عأ 12عام عاد [[رسوءططءعمع, عد ةزلغوتع, معاتأ ةطصحلل. (نءاتع

 اضملسعانمم ه ناغ مملسصمصسغع عدد 836 ذ اعامتتع, ةنعع نم عاعمعد ةصتغ

 ازورهكتدصق. 11. طعمع د 1هتغ دصع مماحنعللع اضدلسعاتمصر, ممصع ءانأ عدد عصخ

 عم لععوت نرععو ةؤوصععم, ممملك عدعماع لع !'هدحتدمع امانا دلت ل

 رمد قلل عصقصلع ممددغلعصخ تصع اضتهمسعأتمد» مسعدينع ءمطصمأ] نع لعد

 ة2لدعوسصمم, موسع 11. قمل عسب هعاتع امه تن عاتمطر, لتت 2 موقت ء2 18526 أ

 نانا 8 4 ل رماسفت هبسك 1هزذ, ممداع 1ع ناصع لع ])1 ]!' سمت

 اهدوعرب لمع لاسسكمتل همض ىهتسو, هلع“ لع !1هطمسع» لعد طلمتتتار اج ثعتع»

 اذهعءارا فا لسموع». .١1 افعل تأ عدا ممقاعر 11 كعتتا لمصق دصع اهصعاتع ناتت 5ع

 مسمع رص عصت زلال ةيفعص عما ةنتح 1م و ]عد مانتك ل19 ع5ءد. ةلصقأ ندع ]اصح

 ل1 ]1ع اناعع لع دمع اندععر, 11. ظن عا عا هصحل عنج هلصصم عردانم 01011 1" عوزدتلأ

 نع آد مدعماع لم |'هرتعتسمل , عا 11 ه ددح ةتسكت مهمات ]ةعاقعع لقطخ ةود> مهل

 !؟صسدحسع لع [[دستنتا نحنت , 50135 53 مام ع ةماجساخات ع1 عر ه 50انحت عج عقم ءط77 17.

 آ.مم هج ممعصت ةععد 81ةعدسصمف مانطا1ةثعد مدع قلطعسأ ةءطسلغعصك ءتسعدأ

 لص معاعصأ 15د وص عصمت , عا 1 ع5 لعتح مدرعات ع5ر "ثانصت عد عرج ان 701 تطت عر ةعرتاتا "عدن

 دونجا عدا لمص 1ع5 تصلح كامو ممسدع ءيعجعع» !ع5 ةاغدعد. الص لعف محماتآو

 نالت 131501 6مأ ءاطمزمز» هع ؟ماسسصع, ءاعدأ يننع 5ءطسأ ا عطق, لقطع ىع5 2013و

 5 ةامتأا ةالامعطغ خذ ممصتعع» 1ع تهمك نتن ءحتكاعمأ ءةداعع !'ةعوطع

 !ا"طغطععت لع ]عه ظلطاع. (نع5 ةممدتك ةمصغ ا!صعمضاعفاقطاعدر دصقتك ينعاح

 نتعو ةدحدصاك هدا معصقف يدع 5ءطتت[اعصق ةحتوتا اعمز» ةطوصلغ لقصف ةوص

 )لغم : دمتتك طماتك طمطصعتنعممك هذ لل نلتعر ممانل“ طماع م81[, 201158 959

 اهتز هاند آن هحعع صاغ اع مماعم لع 5ءطتتاآأعصق ةندنع اعد 1[ةعوطتقفكر 1

 يدع دعم صماعد هريس 1ع طمبسممم. طه اضم تعانمس !ةللصع لع دعاس[ ئعدق انا

 معجعصسع عد ةصعادتف مدع طغوصقسل (نطقممعامرل, ءا مدتصتن نذ (نمصط08#عر
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 م د ج67, ةهدنك 1ع اناع لع ذاص هددعصسطاعد 0 ةناهءضلمالف نمتتان0750110115 0]

 موجع دنع 0تتامتاو اع ل01

 ركم در 8505, 11. "1" عولورعع ظعءوولمسر دحعسسطت ء لع ]'؟نصلت ءنوزاغ لع (نجردتم

 طصملعع, د مسطاتف عد ةصواقتكر ذ آمر عد ب, نص 20117 دتت ءطمتح ك1ع 1[ةلعمل

 محقق, دهاتك 1ع اناخع لع )1هلئهتسعام ه١ "انعامستءمأ هتءعلماعد هز لآ 11ه: ه]

 80م5 ه, ١ هححاماعل ثمت» اع هياوتسمأ همدطتع ستاط هسسماعلمدك. آع طمصصلطتا

 لعد هؤدصععد ادع نتاعم 5 ناغعع ةحتسعأار, ءا ]عد انعداع ةتتاتتعد 5021 328/1756 و.

 31. 6ةجمعلص هع '!'ةقدزت ه مدطأتم عد [صمصعمتق اه (تماذن عصع !1ةعوصمم لقصف

 1ع لمسممل ةقاقتتجمع 0'هءامط»ع د 853, ءا اه ةزحتغصع, لمصق اع مدغم ع "عد

 تكدعتا , م0 ةعرصطت»ع 152.

 31. ة2طمصلع هد تعمملمتا ةعول ةصحعصأ عد [عدصعمتم اعد ة8[دعدتصممف “1١ ءا 32

 كمصم 1ع مممصصع مععدعتل, كفععمصجط»ع د 8314. لق منطا: عهتتمد لع 31. ةطمصلع

 مع مععمسصستحصلع مدن لعخ معدحقتو تعد !1غةعوتععد ينل ه مامعفعم ءد امام

 لع ىو اسدل نعانمد. 1)”هئال عدس , ءعالع انه تعاتمص 5 لتواتسوات ع 065 ةتتات عذر

 هد هع نت عالع معرد»ملدتأ اعد ةقدمصفسء عد لع !"ةصوتسما. لع طبغ لع 11. ةطنصأت

 ه نم لع زجتنمع عد [عمصعمتك هع ندع 1ع تهططتسص لصسعم ةحوتأ !هتغ حد طغاطعع

 دما عصحع , ها 31. 8قعاعءعرتأ عج جلا ةهتححصل.

 ]ومو هعمات ندع ءا صعاتحا ثصصع 8[دعدتسمم هدغ ثاغ زصكغ مفعم مدع 11. لع ةدعرت

 لقصق ىو (ط ععدامصحهتطتع ةهعوطع , هد ةنعوطعر ءح وصعدت ءها ة7عع لعد ت6اعق.

 (0دتقص ل ءالعد مدصتسعساب هاعقا نع نيت ةحتوتا ثاغ [هتغ لع ماسك نعصقس قطاع

 دنس لمضتس كعرستك 1ع انهحجدتل لن ةلطعتسا كءعطسلتعمو. لم دءماتغمتع مدتحتا

 هسسفؤت لقدم ]د (ظععمإ6م سمت احتع ةصوطع لح ءطفصمتسع لوطس , ؟!رزعدصع 805 ١

 (زرر مونت ع ]د طساغسع ل8[جعوصحمو هر حصوطع  ححتعع تسع تجنات قمح آ"ةلطح

 بتمع لع 11. اع ىصتع 11. لع ظمعس دمالت, لقصف 1ع امصدع 1 لعف ةلتصعم لع

 "© عمدت. 31. لدطص جه اصدغصف اه هدمماغصسع لمصق دذ (ط *عوامدصمتالت ع.

 آد لمنع: صدع ةعارخماتكع عم ةهعوطعر ةحوع دحصع اهله عاتنمد مص بتتقع لع

 31. 1”منلفصع طرمدصت , لمصق 1ع لعدع ةثصع مانع لعد ة8لتصعم لع 1)('1ةدا

 31. 6ةسوتص لع '1'ةقورب ]5 معمسملتتتع حج امحصعمتف لهصق ]ع لوتتعممأ ةفلقع

 انىدع لت دصمزذ لةمثكأ

 كتصعاع مدطاتح له يددغم عمت نص ع صد 502 , ذ آ.عامذاو, لمصق 1ع ”ععتعأا اضع

 ناساف لصمطتسعارعو, درتدعاعع هصأ قلماامتنعأامعت لعدعاعأت

 المع ا”هلسعانمد» [ةصعدتمع لع اه هتصعات غصع, 1مهلاع مدع ا ةعصاتتسعر انا
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 اصمستصغع هذ (هصكامصتتسم ماع, لمصم 1ع مولقتف لع اه !نعداتمد» لع طصوصععن

 هزحانقءاتلع ةصحللف لع ةعرأ م3863.

 ]نع هقماتمتسع ل. ظدتلللع ه !هتأ ةصمصسعالب عج 18هذ, ذ (نهاعتنكام, ]5

 كمعاح سمات غصع لمصم 1ع اسمزكتغسصحع مماسصع لن تععدعتا ةصانطاغ 1ع سو

.“07071177107) 0701816 017 00/5 

 آم حصا مزجت نصصع طخ مانطاتفع عدد 737, هذ آنعامدل8 مودع ظعزقاع, عد

 ةيتوطع , هرج [جتلص ءا ةهحتعع لعق طماعد. (' ةامتأ 1ع لغطتتا 1ع ءعخغ ز]]دتكاتخحع هدتت عع

 اهلل ع.

 31. (اطععطوصصعمتت هرماتلطا1 6غ هد زدصعمتم اه انعصات ةنصع لفصم 1ع لهمسقل

 ةهقامأت يدع لع ةعردن عصلطمعع د 845. آم امل د عانمس , [هتاع ة83عع ةمزس ءقأ م6 عند

 066 لهم ممؤءمانممسم !1اةصدتسعد عا ةععمسصمدعمغع لع 20165.

 ]م امعصاع- سمات غصدع 2 مدس لمصق 1ع امدصدع ١١ ع5 ا!اتمعد لع 1!( مكعصأب

 د ةتخمطع ثا عم ا[عدصعمتك, اهمعنعاتمد لع 11. عمصيععءأا لع آموعدسوعب

 317عع 5.

 رج مسح ته دتصع اضمك عاتمد [عدصعمتمع لع 1ه ييمعمساأع-ءاطعانت ندع

 11ج عورحو , 6 ممتع أ[ ةداسع, لقصف 1غ 1[ عوقتم مع ءلمم غل وتع 2000

11,2760 ,1705 

 آم ينم ساعد عنك ندع ه نغ مادطاتغع ممعوومع كح صانع, د ةهنننطو تأ

 هرج هلل عصححسل, مدع [مدءعحصح تأ عدن, ةمدنق |ع انام لع العارع» ءامع»س هما نعانعت 110-

 مم لعد طلممتتب اعت مدلع, ١ ةمد . اكالع د ناغ معجم لدتاع لقصف 1ع امدصع ١7]

 لعد ةلزصعم لع 10من عمخغر, عد ةعمطع عا بح ا[عدصعمتك, مدع 11. !عنلغعصتع طاودستب

 ظصاس ]15 كمسينم صان نصع ة11ةعوصتم ه ةاغ مدطاتغع ذ 1020>0, مدع الإ

 د 1774, هد ةهنسوطعر ةح لهم أ 376م لع5 هه1ع5.

 آ1هزلخ تصع معغادعع طلعص !مصعتعر عا طمانك دامحومصخ عمعمتع ماعد لتأ كانت

 1م طصحمست ءاثع لماحأ ممادك طمدتق ةهاحنس ع5 ةعوجن 1165 لع هماسع امعادع ' 6 ل11 عانت.

 ل واتك ةعئوطق 211551 ءماناأ5 نتنل1 طماتك ةععو ممدقتطاع لع !'ةامعب

 آم ممعصتغفمع ةلتفمس, اعللع ين'علاع ةامتخ ةمدتاتع لعد طدحقتسم لم 11. لع

 توعات, هحاولا نع عيفعتاغع ةحوع طعوتتعمات لع ملص. آبع مامص هذ كتتحت»ع لقصف

 ]ام ممادحعااع نلئاتمصس ةاقتأ اضدعغ لمح وصعع. ]11 ة'دوتكددتا لكدص هدتحتسدعع اهلا

 ممتع نم ةدحفسصأ ةصحتصعا عا لمدحأ !'هتنام 116 عقاب واتت" 21115] للعع ءمصدعدع 6 عن

 لع مدطاتع ةاملك عد لعمتخغ 0' ءعنوع» ددصع معمل سعاتمص لح انعع اغا ندع

 !؟هحولأ ل15مموغ ]ع صدقت“ ع.
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 11دك هدد مماتحدتا دع لعصحهص لعدن 51 لقصف 1ع5 لغاتلق ذل طع ةاةاقتأ مدق

 عاتووف لعد [متتاعم,ر لعو ]طعم >0ععانمسك م1017 ءطقطأا 50117[ لعق طحقتتاة-

 نتلاك لمص 11. لع ةودعت د'فامتا دعت. الصع هتداعع يدعفاتم» مآنك اططوا-

 امصلع دع م"ةدوصامتا. 11. لع توعرل, هد ضثل1ععمسصا ةمح ءمدحصت عهاقلا"ع, 5 ةاقلأ

 طوق وردد 1عو ةععرختمك لعد (0معصامتتح. (0ه انمانحع لقصف 1ع اءدتع لعد جلطات

 دمك ةهقوعت [0نيتعصاعد ذ لعم يمردصععدز ن لعق نقدقعح ءا ذل لعف انمللف

 لع محفتسو طقطتابعأاو هننح 1سلت ععصعق. ارعذ فمختص عداها عانتتك كلت مها:5 هدأ

 مغوات عف 1ع ماسك ةهدنحعصا لع ماهم أعم ةدع لعق مملصاخك نتن ةحاستعمسأا لمصق

 1و5 طقطتاتلود لع ]12 متع, هك ل1. لع ةدعال, عغصغ مدع اع ماقص نيدللأ ةكتدلأ

 ه0هماغ, ه هدنلتصدم1عطصعدأا ةانلالا اعدع ةيعصرتاع. (مدحصع ع3 ةلاتكنمدق

 هالطعمخأ مما 1عد اكسسم موعصق نص قو عأاغبع اهدنا 0114 ضعمستأر طع ءمصحت عدلا

 11 مدق لع معماناع» لع ءعالع هءععوفتم» ممدتتع "عصمأت» ءعالع ءعةمفعع لع اهع

 كنصع

 آل هزعز اه ممهعءاطع نحت ه ناغ ةدتحتع. لامدنق ةحوصق ءطععءاطغ ذ تععدعتا ان !عذ

 هادم معد 0'ةردتنو 1عدومعأم 31. لع ةدعت ةحوتأا اتمحتدتأ ]غر عد صفاتك ةعتذسأ

 ةهستفصأ ننع مهووزطاع, كعد يعصر ةتدتع5 لمصا 11 ةحوتأ هلك تقدعع. ()تعاع

 يتعمدتصو لع هعو الح ععجر ننت ةاملعسا 53د م0166 مده عملت نعبر !انصعصأ

 ةعطعأمو ةرحغو ده طصحمتأ مقنع نص 2016 ةصفاعتس ممدضاتعمتكو [عب 11. 1ع ءعع

 ىةلتعم 1" هدوم لع (نةهقاعاطسةسعم , هحعسا»أ لع آه ة0غاغ ةقامات دع. ل1. لع

 ردد ءاطعدسصعم , ةحعع اه !ذطغعدلتاغ يحن 1ع لكان صعنهتار 5 عصمت عوذذ لع د عاام

 نعم هدتحنت ععق ذل صماعع لتقممورانمصر ءأ ععؤقعع ذ ]جه ءمحصمإةهتكدصعع لع طدمع

 لقطع 5و دعاتحتع, ز15 رت ةمصغ "عوافد زسكونتف اه ط©طص لع الصرح ءعةوتمد. طع

 ماسك طماتك 336م5 م1156 لمصخ هءعمامتسك "ععمعتلان, اعاذ نسع اع 811ه -هأ-

 كوفتن# هدح « اتنعع لعف ممفدتعم طقصاغعم ! د, 1ع ] ءاويصعاسما-ط)هلب» هج ٠ معا

 لح ةعدحمو ؟, » عا ل'دساععم ا»نع5 ننع 81. لع ةوعرب طئدحدتا مقق 1015

 مدس ممقئاتمصق لع كححوسع ممقاع. (نع عععدعتا

 اما م60ل3عغ مدع نص ةءععلحدتص ل1 آكطمةكذدتت ,

 ةممعاف '1ةدقلعاطت , هددت مصحصت عت ءعدصعلا لاح 1*

 هزقعاع لع !طغوتمعر د" لع هماعع نع. طع "ل

 ةدعت] ل'اكصح دل عللتص , مآانك أ عادتك !هذك كاف لعق

 ءعءانع ممغامععر عدا تصع ءمصاتصتتقاتمس لت ماثع-

 مدتعم. 1[. ط1عاعمتعأ, م01عودعد» لع ]هت عانعد

 1 0من ةملأ نانع 11. اكهدءووصاعل , 0201عق-

 ةعاتت لع ا جمعاتعم همتعمام] عد ذ 02عالك»ةللر, ه

 ءمرسست عمعغ اتسع لئن مد لع ءءانع ةصحممعاحصاع

 ءمرس م1 هطتمل

 2 ]م آءانردعا-م]-])هطب» عوا ندع ءمآ1ءءاتمد

 لع هماتعع5 0عو مصاف كمماتح م0665 دطولطعق ,

 ءامقذغ5 مهن مهو, ةتعع 06و ةءطقصات]1هدك لعد
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 هد لع اعتمد لع فمصقدأ عع. للان ععواع, عي طاعص لعق ءققر طماتك 65

 ردك امديعطغ هب اعجاع ةاقهطازر طماتك ةنوصك مغعدعتتتل طمك عتق ([ا145 مال

 اعد صماعع نمل لععدتعسا مدضتكع نله ةتتاع كح اعهجوتل هصعاصمل

 ]مد مماعف مهمات عا| عد ددصخ تقلنعغعج عد طدصعدتفز ءالعع هدخ ممانس هطز عا

 0' هجمات ندع لعق مملصام هطقعتست, لع معدلعع ءمصصراع لع ننعأ نعك فص

 جمد عصاق ةمزدمد ن5 هدد اعدام, لخص ل1 ندع ل'ةسساععد ءطقص ععمم عماق مددأ [ع

 امام موصدلا ءاعمع ةتكءءردانلط اع. مق نما ةووسل ذل لى هدول نص ةءدعتا هذ ةانتح

 نع : !'هسيسصستمع لع طادسس اهدنعانع ذ امتار 65 00731065 لان115ةم1نان-

 لعص عع, عطوصستل ل1 اعجاعم1مولعر ]1 ةمداس 6. ]؟[ةصلعع ةعق عر 1[

 كلر" امدتخغ هع يبت ةامتأ مادق هده صفتسخ لنعصع له عناع» !'ةلتعصاتم» 0عد ]عع

 اعد , ءافاملأ دع اممععتم لقصف نص ءطقصم ةدصق انصتاعمر دع طوصصع» ذ ننعاع

 ننعو هطوعت ةانمصق اذه1 معد, كفناقلا تعقاعم عج لععخ لت طاتل معممدغ. اودنف

 8 رد ةحورد5 ععمنلم لععدصأ ةهستعتتت ععصتصخع 06 ليا عتلأغب هج صصغقملع [عدط5 ,
 ممالك ةكمصف 15غ هذ 15 ماسك ععدصلع ءمهعتاؤتممر ءا 1هتنونع ]5 نتنعوالمص

 ةامزأ لغزرذ اههلافع لمصف نسعاعمسع النعع ةمصحمصصُغع, 2ماتك 20115 35

 هىصاعسأغد لت معمل وعل

 ]رعد معصةلا1ن ع5 لعق ةنم]1ةهكأعم ةمصغ دماتحتت عصا ةععماتط مهعطغع5 لع "عدو

 نتا دمصأ لعداتسفمو ن دعت 0' جعسرمأع عا نادت لوزح عدا انعدتع هذ ]'ةرانت لعد

 يمان عداتمصك كمصصغعد. ل1 رت هج لع عد دععذ نيت هدا انصع اصاع»منامتتمد

 امه 1[01هدصعا ]عب محهتك 150165 ءمصحصتع ز15 مصدق 115 مع6دءعصاعسأ نم عا بسع[هزف

 01 عه 0 و ل115 تلا عع , جودك عاتأ] عد عنخ ]ج61 عد 110م م عرق , 5 ممتنع

 ]عد 1مل ععصعم ءةيححم ةسص عد. (رعم ؟ععك ممساعصأ 1ع دمدح لع ىءاعمانم]10 هدح

 اةدمتصم. ]1 عدتكاعر هلطعت 16و قكعوطوعن, هكعد انعع5 ةموعتقتتك هان !'هدد ل15-

 تدلع 1مم معدتك نست هدأ ةأاغ كلك فمدصصصع ءيعسصتمأ] نك لقصف اعأ هدج اعأ اهدتخف

 ماتام1م عا دع !. اكص موصعتأ قحر صمدتك ةحوصم اقعاجؤ لع عدم صاع" ذه ةدتمعع

 ه6 لع معاتنمالتعر» 1ع 7615, ةععمسط معمم 016 هم نا منننلع ءأ لع و لان

 ١ 1761 عدا 1ع ءممح م عماهت»ع لع 3هزنهدتغطت

 دس 16 11هودت-ها-اءاربا ل'لطص-[[عةءاطقمم, 1ع-

 ندعا دع اممادجع ذ1ه ظزطان هاط غوسع ههغامصملع,

 ةمعاعم !مملق ةعوطع, دخ .١238 (؟'هرن. كمغ6-

 امو وهمس مل عماع لع !8آ. 0ع توعإلا 72. 5

 عا. 454

 هتعصاملعد ذ ظععاتمر, ه 1مكغعؤ دمع ازوأغ لعف

 ممان نعد مصاعستتعخ لقصق 1ع !ءانسعما-ط)هطت“

 لمصق 1'هاتحعقعع مانطاتع عد رة4ج. ذ طعام عر

 دمسدق ]ع اناعع لع )لسنمسمطابآ دسم ءالطللعسأه

 هسك لع" ظلعامعجاع لع 15هقاتطأ, م. 17ج ءأ
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 دمنا. 1هجاع5د اعد 1مزك ندع هماتك !'ةكمطق ات, 20115 ةلوصق اعف !'هعاطم-

 عمدزمط ع كم معدتك طماتك ع 27025 20612 لمدصغ ]ع ضد نعاتمد يدمصل 1ع

 دعم ةاملأ 1معوسمتسن محقتك نصع ءاطمذع ةذ !جننعأاع طماتك ط'ةكوطق محقق ئ212-

 دغر, هعدا لتصلت يدعم 1ع مغاسع لع ءحمومع [صموصعصا لع ممغقزع. ]1 أ

 زصردهدوزطأع لع ة'ةموسعت» كن ىعصق لئنص م25 هل ]؟هرج طلو مك ءمرحتتت ءدع6

 مودع 1ع ةهدصلع, عا اتص 5 عدس لف ةعرات نعد معد لتق مقنع 11. لع ةدعرت ةلق

 ان 6ةرعدتسس»ع هت عمتمألع, كعمأ ل'هحمتس ةصاتخمءستأا مدعصلا طماتق 0ع 11155321

 رصهرتعم لع ©1101

 آبعو مموج عمط وم تعول عمسعمأ 5هدنتعدأا لفصق 1ع5 8[هعدضصقمر ا زأ طاثذأ مقق

 اهدتز همعك [دعزأع لن عج "ععمس همت 1ع ةعدق. اخص عغصةعول , نعد من0 عتنط ءق دع

 معاجم نحت ءدغ لقصف 16 مععدعتا يدع 8[ءعررلمصت ءمصمتلم كن دتحومأ دصغصع لع

 [لدستس , عا لك رت ددصغ ةععمسس مدعم غد لعق ةعاوتعءادذعمح عداق اطمتك معدكقط] ع5.

 حماتك ةحمدمك معدحمزتث ذه 1 "عمسملمعاتمد ةططغعغع ندع 11. !"معتمع ه

 لمدصغع لت اسدحدتا لع 81عبلهسصت , "عمملتعأتمط ندنآ عقأ ةنتتلع 0ندصع

 ما ععاتمص لع معمر ععطعق مساك هتال عتق '.

 11. لع ةوعوب ه لثأ هكعع ةتكهصد, قصق دون ة07ع155[:1عات عتأر, ناتع مان

 ]عد لتاط ىتا]غند عموم ه0 عد]لع5 نتن 5ع مم6وعماتعصأا لمصق آه 1ععاتستع لسد اعداع

 لعد 8[حعحمححك هع ل ممصحاتس عصأ ت1 1عر, 5و ( مطلع نتدطع ةععوتا لكتم

 عدصل 5ععمزتزت5. (راعدأ هع نتع م0115 3370585 6 م1016 موتخ جماع مخ م1

 مور عمععت ةدتكذا , لفصق ]15 ماسردة كا كعك ءقكر ظماتك لت ةكتودق ع20106 ةةضق

 ةكتمزم طعومزم 0' ةصاعع» لقصف ةتتعاتسع ة>م11 0210

 4 1[ يعصرصاع لع ءع نتن د عن النعت ةتالعتتسو, ]عد عه هحسصمتع عصف ءا عد

 مطتام]هعدعد ةعوطعو 5ع دمصا موتخامعفد ةدتع 1ع محقصاةرخع لأ عصح ووو عت» نعزخ

 [ةلطعم نتتعذات هد. (0 عاد ع[م15 عد لل ععععمععق هرجأ جمدت ةدتنع اعد مماصتق

 [هدلم مح عداتمتتج : اعالع عدا 13 يدعفاتمس لع اه [1هدتصحتتمم "عومععأتلع لتن

 صمصص أ لت دععطع نت 2 015156 !هد ةءواع5 لع اكمدتلكد ءا لع 255028

 11. لع ةدعع ه يدعاوسع[كمزك تمقدعستاطأغ دع هصع دغصع مدعع لعد ع1ام5عف

 نسا مدسضامتعمسا لع ممتصاك لع ردع ل1 1ةععصتم. اود د !دتذمصم 1ع 12 "وح

 صمم ساتع لكتصع محدصتغمع ععصفمدلعز صقتك ضمان ل "عتعدوصق ماك لكدصع

 [نذ5ذ لقصف 1ع عمدتتص5 لت !16.

 1 مرمسع»اأن دمءناطشلا» اردكاجسمتا ظورتسر, 1538 ءا جمر معو ةن1ة516ع5ذر 3 701.

 !ماقوع معا, همدجب 0 جامتتأو 1|[ سعاحمسأأر عر 10-5
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 (0دنمصل 1ع اهدحوتل هرتوتسمأا لع 11. لع تدعب اكدأ طلق قلك )011, 1س

 يعطر أ هتععمر, ىدلحمسا 1عدع ل عىاتطمألز هد مسصصستأال ١ع, هلا فحعدتأ بح 1[ 61

 رح ةرتص عر عا 1عد طعصصعم اعد ماتتق ةصقاتتتاك لت مهلك 5ع م1051 مص غطعتتأ

 لعمر 1ع ةوحمز» لع !'هصعصام]ت داع [ممصعمتك. ]| ةامتك مماسسمسصا صحح هددتطأ

 نانع, لمصم نصع ةداسعمتكع لئدصع ةتتقذأ [هصعاتع طقا ءامعر ننعا دنس , هذ 107[

 هان هل مهلكمص, دع ةاوصقأفأ مدك لعف !ةتتتعف , لعق 1صعم »ءعءاتهدق. آنع ةءطغتاعط

 ظعاحم. نتن ع5 1” عرمان عمك نمل طصعصأا ءةمحتمرتغد ز1 رب د دتس عاد ءاصعل ةصك عد

 امص عع ممانت" ىارصتات ع هذ 13 ءاحتتادهتتمدد كتم نعطاتع , ؟أ ل01 00556 376ع5ةن-

 ةمح لحطق ةماح ممجتك مهدت نص طقصصتسع م0 1هرد ل ةصحعسا ؟ءموغ لقصف ]عد ءآمدعد

 ةرفطعن, مانط]تق, ذل دود تءاماتت د آر ماع, نصع معاوتتممد لعف ءطمذعخ نات

 |'هحوتعسأ 1ع ماس !تةزحرمأ معصم لما ىمص دغر مدن“ عد [1"ممصعع !. ]نوقف نع ؟هآت2

 1عامم , نحت مها عال ] عمح عدا ةحوتا ناغ عد صةردردمدخأ موعجذهدصعأ ةحوع 01. لع 58عالا

 ءحردرتتمم ع م[نكت ءانخك 1015 ةمدح هن طحت هان هد جهان: 1 عد ج0110طق ةزدز» 01020165 لانع

 ما ة1اطدمانسع ةدحوصأ ةكوتأ ”ععتعزا |[ عو هدد 1"( عمخأ ]11 كاع صاع م5

 رجمعتسعد لع اه محمصتغمع لمصأ 11. لع ةدعع د'ةامتأا همم ]!دكدعع لع

 [؟ةعوطع, اه ممغامعع ةيسوطع ندع 21. 0ع ةدععب د مادعفع عد 1616 لعم ][ةعوصتوك

 كارا طممدملع تصع سات نع, ءاعدأ لكتصع طحقسلت نع ىذ 32112 011:02 12:2 1511

 رمقق طاعص آه مما نع. ة1هنك ماسك اهل نص مطناما]معدتع همتتأ لع 1آ8ءردنهادخط

 مح ترضع, ءأ ةممعاف الدمتل , هدا ععردسأا انصع 7عالانع عفصفمدلع لت اعف لعو

 11ةعوسمم عا لدن ءمصحتم عداقت»ع يتأ ]عد ةهععمسد مدعصعر, أ 11 ة0ءووو 5د لل

 انوع ةمانك [هرححع لع ا!عاطخع ذه 11. لع دعت , معد لع اعطحزرتو ةحتوطأ 55 طق

 (ر عازم 1عالع ه عمهاتتاع تاغ ماتطأت ثع ةحتعع طعقتت عمدتز» 0ع دمتس مدع 11. 11 ءطصعتل ,

 خذ انعامواع, عمد 847, عج ةعوطع عا عج اهتم ةعع لعد هماعقر ةهانق 1ع اتاتع

 06 ظماماماو هتانعم !اهضآإا هل" ع7 ]2 ءرءاعررمتع ه0 لع ىوعرن ست , انتج 701. 15-59.

 ]رعو هطوعح ون مصك لع ةادمتا ها لع دمر 12ه اعتتتت ةمصخ دوا عدغ دمع

 كموص لع زانكاعددعر ءأ طمدتك ةمرد:»>7>ع5 طغعتسعتتح 0ع طمانتق ةأدنع عمو

 ١ (عانج مءاماتمل 3 مقطن هلي (نةتععر آدم دعصصط]1 نع حيعاتكأع مةمصتع دهانق 1ع ممصاتونع

 1 250ه 0ع 1'طغوتمع ١8314( 0ع ل. (.] , ةدانذ 1 لع طوعام.د» 8131. (ئةنتووزص 0ع 2ءمءووأل ءأ

 اع ع را ضيخلت ل ديرب صيلخت [”معمصعأ هدغ معصم ءمصصماع لع هع هاسصتع

 0 ناوباب رفنلا ناويدلاو. 0 لوصق 1ع كوورسفلا هورس لدن طمممأق لع صصقة

 « آر مانصا 8[ ءعداتمد لع !'هرن, ممانع ةععاخ عع ذل انص ع 1835 ءأ لس مممت5 05811

 مص 01553266 ة5هددست 21غ 0ع وعلق ءأ ]1'ةق- * 2 58 لع ]1و مماواتمم لح ةءاطعتاا عاق
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 ةكاعع عاتح مدان ن2 عائم همدصطا»ع لع ء0ععان05. (0111( 3-ان ع5 15

 حامي ع ةءطق مرد عا طماتق 1ع5 ةحودق ءمدقاعطغعك لقطق دمذ طماعقز ”ةتتاتتعو

 مع طماتك هدأ ممزصأ مدت 0ععمزع ةانع ةععدع]]|1عور أ طماتك هم م26-

 معمم 1ع5 مهلكمصق نت 0غاععصحتصسةهنعصأ طماع هزحاصتم». اع انهحتقتا لع لو

 دز, لمصم ةمح عداتعتت, طع طماتك 2 205 لمصصغ تسع طقتشتع 1ع لعق ةاننلعد

 تقام ننعم نأ متم 211615 0ع 0"1ماعصتأز دع اننو-همانح عد, هزم05 5 ةادع

 ةزمزم عودصأل 011116 1268111 511 لع نسعقاتمصم ةصقت عصتطمساأعور اادفتلك م055عر

 دوصق ةاعط ةمع0نعرمز8, لععوصأ لعذ [ةهتتاعك امان ةتناععتط ءتأ عمت عقر نهنت

 رد ةنصتت عا موق 00 ةءطقم مع ذا كد هتاتتتع دهتاصاتاا ءاتقع '

 1[. نثليا1هرص هرتورسملع ةاهتأ ةععمس مدومغع لخحصع اةلطاع ةلجطمط ةان يدع لعد

 رصماك تان ننغذ, 5016 لقصف 1ع عرعر 5هز6 لمصق 1ع ءمصحصعسامتخع. (نعاتع

 اةطاعر ىندت هحوتأ كمدصغ طعوسعماتب لع معتصع ذ 11. لع ةدعأت, ةامتأ لئتصع

 عمم ع نتنلتاغ, ةدصامانا ةحتوصأ نانع 1[”معوتامع ءاثأ [هصعاحم لقصف ةددد آ)1-

 انمصصقتسع انصع مهتاتع ع5 هطوو:ةهالمصق نت ءدصضعاتتةدعصأ 1ع اعةكدتا لع

 131. لع ةدعرت. ككهدنك هحوصق ةغئعصملتت ءعاتع اهلطاعر ءأ ممادع 13 معصلمع ةدعماع

 ماسك تتتلعر طماتق !'هكوصق لل156ع عر لعتعي ]انطع ناتت 5عجأ ماتت“ 14و طط0أك ب

 ]؟ةدتاخع نانا دعا ممانت" 1عذ معتكهصصعف أ 1ع5 ]1 عانت

 [رعد مماعد لعد مماتح عدتتح للا عتتتك 5ع "هم مم عصخ ؟م6معلم] ةطحعسصخغ هنن اعجاع لع

 [لدصتعا كا هج ءمصخسصعسامتتع نتا 1!" ةععمط مدودع. 1115 11 ١ 2 لفصق 1عو معمق

 0ع 11. لع دعوت ءغ لصق ]12 هماتعع لع [[1دتع مدع لطص آكطمل 1: ءمص ناتعا يتعد ممتصتكو

 نادت معاج عصأ [هانتصتتخ محهاتغخع ذ لت ءنلأغغد. 1065 طمانك ماتك ةمطططت ع5 معطل

 ١ ]وصف 1ع لعممتعمو اعصمق , [ةكتلل 5'عدا 1ع لمسصممل لع 12 ةمعغاغ هقتماتسجسع ل'خل-

 رصتك هذ مملتععم نص ءعمامتس همدصط»ع لع 115- 1عدحه عت , .1٠ 1. م. 96 أ ددتتحوساعو 3876ع

 ءمدصقق دان 1ع مجمم0لغا1ع لع ءعالعو لع دمتم تصع مدت عمو ءا لعد هطووضولتممك لع

 آنمع لع ءوعو ]1[دعمصتمف جه نأغ زمكفممنع لمصق 11. 1"1ع1وءط عال
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 هممامتسعم معتم سلانعك ن هع ةعدتل. 1؟هزعأت يدعا ينعم ههدتتتاع5 هطوءعتا ةكتمدق ىابلع |

 مرولمعع ةعمطع لع 81. لع ةوعوب ها لع اعجاع لع 15 صماتعع لع ]1س

 م. 5,110. 11ناصع مم“. ]رع مممأ ءامنلا

 لفوز عصع ]'طععطع.

 110. 1. دد. 8[نامع (مسمآا. لكنع دعصخ لن

 رورو هوان « لت لل هدب دصمتا»ع لع 1ه ؟تعتلاع

 ءكدمتسعااع : «ةتمموذءءاد لقصف 15 106م لع

 «٠ 1'ةععر ءا صماتق طمانذ ه2 ع3 معمسصق ذأ عص لمصع

 مع انمع هنياعع ةعداع عج ععوتفدع.»

 2. 16.],6. قت ]ضخ ند 0ع نينامت, ]15ه نيس .

 105:0. 1. 18. كس ائعد 0ع ىلع نسل 3

 11 ند ىلع ىأ. آه لعمصتغمع 1ععمص دان

 هعالع يس'مم معدعمساعع هلتمسمتع عصدعسأا لمصق

 ]عمو محوص نقءضتاف. 1)'هئا] عنصو , دأن] هدا [مغونعمأ

 نطعتب 1عو قعوطعو لع ىمتع نص معاتلعط]5 ممم عد

 1ع صمصح لع ةمرح ععمصل - ممتع, 11 وأ انعقد

 رممع لع رمزس نص مغنع لمدصعت همن م70م7ع

 ممصح د ةمد 1. 1

 ط7, 1.20. 11 نادنع 5071

 م 8,1. 1. 1[ ناعع اهمال

 110.1١ و. ةلذامع طول

 1610.1. 16. ة[نادحع ةدمتنطل. الدسك 1ع ماعم

 ردات" معلق , 1 مارق ة'ةردمان ومع ذ 10 عاماع

 طاقص ءطقاعع نتا 5 ةالمعطع وننعا ل تعأم15 تانج

 ماموععذر عا نانع ]14و ءةمدحة صعق نانآ ةمصأ

 مدعودفعو لع [ةلصع ]عنز "هاناع ةوصأ 1ع5 ءاق-

 1عترعك كم لماتت هدأ 1سم ل عد عع 0ع مععم-

 لمع مماتنع 15 ]1نعانا“ 0ع ]5 طسصع.

 201 06 مهد ء»امع مادطاتغ

 مدع 11. "مءوتاقعر ا. آر م.

 2.11. 4. 022 46 نانا ةعطولا 10111

 06 ازمه ناكم الو و ناصقن الور د :6مفامسا

 1م 6

 2. د,1. 15. ةحدت ]خعان ع ىقلا 115 ىسيقلا.

 2. 3,1. 3. آنع مدقددعع 0ع 1301 1[

 نام زن وو ممانج عنو هان ص0[ تاماقم , لحصد

 1ع امصصع آ1 0ع 1'نلئاتمم لع 11. 1"1تععا, 70-

 اسدع نانأ 25 م85 260156 م83

 1010.1. 22. ةد» ىضدجغفلا ها ىهدنبلا

 مون عم لحل ع دصأر ١ 62 , ءاذاتس ] عد مد ع5 لمصأ

 عد ممصحف مط[ 0505 5م[ 5ا5ععماتط] ع3, 2

 اد © هدمت لع 01. لع وعن .١ 1, م. 30

 2م. 4,1. 1. كان 1821 0-0 عح وصخ

600 

 110.1. 21. طع موقددعع لع !8[طهاطقمتن#أ

 كاف 1ك دع اتمامحع هرج 101. 34 7١ كن مخ 1558و

 ءا هع 101. جو د. لس صعب

 2. 5, 1. 1. ]نع مورو 0'لآطص ةادك عدا لد

 رداع 07١

 771:0.1. 3. آم ةودق 0ع ناسح ناماقم هوا

 «٠ لع طعا] وم مفدصتمصك لع معرتومه2عق.»

 110. 1. 4. ]بع ١و5 لع 8[هطحلطق] عوا تع-

 مسملمتأ كحدمنقر م.

 1510.1. 5. آ.عو درمماد اهيف هب اق ال وز-

 عمتظعما «3ذ عع ني'ود دهن نع لمصق ]عد ة1ه-

« .600135 

 101:0.1.7. ببيسب هنم نوكيوأ ومان للعب

 «11 5 ها ةعطع مه 12 021156 0111 مج

0116. « 



 لااا ١

 1"هععم طعص تدعدتتو قطمس]اطمج» قكالطممستست

 (ع عممسسمتسعم هد نعد ناتعا ندع اعطصمد ذ

 [1دسسصفعمس , هن زا مص مامتخ 1ع فا غط»ع [ظ[دصحمم

 لقصت مدحت ةعق نك غتعق ث ماسق اهني طنط (0طوما

 ادا دلح دمدصط»ع لع عد جسمنا عاتق. 55 جما

 امصطع هج 3و5. (نع لتعاتمصصمتعع 5ع اعمدتحع

 خ1 ظتطا: هاطغومع ههاتمسملعر داتمم1. ةعوطع ب

 مث 1رةج1 ءا 1: ةود.لس 15. 341 عطماسس ءدأ اع

 رماح لنح هتتاعاتت» كام ةمدنح ءعدخأ لمصق 1ع محم

 رص عما متعع لع 8[هاطم نأ , ءا ةادل“ 1عوسعأ ممدنك

 ةحمصم ءاجعمءاطغ ءرج د ةتس ع5 لفاهتاؤى. 1.

 11هزحصصتص ع0 ةحتأا هتصقت ”ةمدصعتت ذ 011 5-

 انه لع 81هدعا طعص انز ءطعإ : مكن اهب نخاوذ ذك

 « ةءعرمزرك-طماتك ما01015 70111 105 ءه1151عق 2

 ط. ا( 1. 4. طبعد طممتا15لا5 5 ةععم»لعصأ ذه

 مامعع» ىل كانك ةناكنسالاب رصمأ كمصدغ زل

 لف معمم. اطدصق ]جه مععصتغمع ةلئاتمص , ىل وه

 امماتكملا ةحوصأب - آ. و. ة[ناسع ةعسمأا. 1

 صلت همدق لع !طاعص لقسم نص ءةلصع تع مااا عز

 ممم عدا مدك لعد حمس عص علك لاتت 016-

 مع عم د مانعاف لع ا]ج ةامعمماتمص».» آنع

 ءةلطتع ءوأ 6مل م06 3 1126 هم 7م11ع ءان [[31-

 نتنللع نسنسص "عممكذ ته مممامموم ةلاقسع ءأ

 ءمرتمرصمأ. (نع رعد اهتل مداتع لع اه ءفاغطعع

 1[ 510ع] متسحهتطا كح (ةيءاولا) لع ةدطغعطق

 طعص انزدهلم, ءا لمصت انط جاع ؟عق ءقا ءمع

 مرتع كل ماسف طوقر م. 158. (؟!؟هرعت اقام

 هاموامتت , (اظذطآ. مه ةاتمرم1. هع مع 1414) ,

 1, 203 :) حاط. 11. 11562: ةبينالع.ح

 آب. 12. آبنع 2201 نحمضت « 1متتنع عما عم ل » ,

 نتا معوزعسأا ةماتح عدا كمصق ءع قمصصصصعسامتلع ر

 وع لذا لكحسص مءعطع نحت, هحت نعت ' نامع ةععمسج-

10. 

 مبو 1. 5. ]نمو ممعصتفم» عم ]اخ عدعق لد اما

 دع مدا ممصفتنومع» مدع 1ج ”ةمفاتلتمد لعق

 رصمأك نانت ءمصصتص عدععما ءاجمعلاتع ردح عردص اطاخع

 مان تق عر اعاك نتع تكن ىاب ذوعن . نا

 معاق ةمرعا]ع ءءانع ءىمذعع لع مدصدل1ءاتحسع

 ةلباقملا. 11 طماتد ةممسعمل ةح مجمع اعحإت

 ندع 1ع ءماغط»ع قللز طعما وع دعحتا 1ع ماع-

 رصتعم» لع ءءانع [مصحصع لع احصعدعع لقصف 4

 ممغلؤعع لع ةمص هدنحدوع طائف نايبلا

 نايبتلاو (11ه0ز1 آكطحلاذ , 121ءاةمدسمت»# اطآنم-
 وهماتو سعر, آ][1, قدر 1. 2]. آند صحم ءعمتت كان

 مدع (نطغضصعات همايخ [اذتأ محقصع ععمصصملاع

 نص يحمس اهلا مدح [1هساع ذ ءعانع مهملة عع

 - 1.6. (طغفعتعطت : هدأ وتتس ام هب دارا اطغلا

 ةنبع ىكلع.-8..1. نانتفالا. 212516 (1م:-

 امام تالاتعم, م. 10) كمت ينع لع ةوعرب د عد

 امرخا لع مامعع» نص ممعم دع 1ع ةوعمصل نات

 (ءمعصلمصا, 1ع5د طحقصستتفءتتاك ةمدا 'دععم»

 ةحعع لع دعا نتا معا هع ةزوصع امدناعو 1عو

 1هزك نتع 1ع دمدصح 0'ةعاتم» ءدأ م"6ءملغ لع

 1*ةمانعا عي. عام 11. هرعت 1ع 107/1 (60. 1"1 نح

 ععا) , م. 64 , ها كسا. 970777101. 0. 130 , بس

 آس. د4. طع ةمونمت ءدا دنس ةعاع لع هتكمصصع-

 رصعمتأ ب ءا 1 (ةةرعس دس هعاع لصاتتاتمد. آعو

 ءممصقتفددتععم نانت م10ءغلعصأ لع هءانع لعس

 216عل 1 عمص عراب عرج 0115 هكا دس [هدناع 611 عمد

 ءغ لختصع مهمصتغمع صصص ةلتدلع ءأ اهادأع ةممدع

 امههغع. [[دصس ه كصرص1 هنن ذ لعددعتس 1ع مما

 غلا وع 1ع اةاررعس. ( 1! هرعت 1ع 35 .6 10711١

 1. رو. ]إ آس. 18. ؟1هرعي 15 مماع هانتكقساع.

 8 ةغللا ىف لمجلا هوا 1 مدح

 لت ل1 ءاتمصصمتتع ءمدصممدغ مدع ةطصمعل طعص



 76 ب.

 هجمت صحف ءاحغ انصع حانت هتحصحتلت ءان ع5 ععطق , 5ع

 دماسسعأا 1ع 1[ عما عجمتس. » ]نزدسطمتت , لقصق ةمح

 00101 قرط: ه6 8[ءزلمصت , لهصق دعو رجم

 همجانمو (موس. صوط. 60. 1»مامعر قم. 1

 مث ةلز , كاعصأ هع وك عا يياتومس عدا 1ع مصمأ

 قورطم 1281 ىعضو ةواخر هيق. كان 1ع 5

 لدن ١ ءرعطع كس 0:62 كمل عووماتكر 1.456

 1. د, عا »وس. همه. 11, 588.1. 15. آنعو

 ل1116 عدا عو هرحاصتمق , ثطلقع5 هنت ىكانز عأ لص

 1101 نييلع , قماح عدم ن2 [6 ع5 ةدتجع ءماطحطت ع2-

 اهلطعم دانرخ 1ع نمل , آكتتكل11 , 18, 1. آس. 7

 تنس لكتصصعدسس, ؟هرتعت قلما ةلهر (640070-

 ماقعر م. 266, اعجاع ةعوطعب | آن. 18. ان6و5

 د05 كل نحن أو ةزدزم هر" ان عدس عج نللا 007071 111331

 21-19. لع ةعوق لع ءءاتع عاموع عدا: ةدتحومأ

 13 ماترمدسا لعد ءمحصت عداها عانت , هعق 7625ءاق

 دع مهممضاعما هذ ]'ةصعع (هطعاعا عا صمص مقق

 هَ ةلدطمعسعأ, ءع نسا د ءصعدعم مانك امه

 [1هصسعت ةلعم معصرم] دعوت موع ءعا هتماصع ١ ءعقعأ

 لدن (2070 , الاكك , 107, ن1 عدا "هجم مانام انطق

 صتس عدص علا هنن م0هزد!ناعب آن. 23, عا ىانثلال.

 تايص ]عم ممفاعصلسف تمجرممساك ةداعع (نطغسعات

 ءا لاطص طز ءطمتتمت ءا ةتنع 1ع ةتعصمدب لع (نطغ-

 سعات !نتحصقسع , مهر. ]"ةصاخملمعاتمط , م. 2

 1.56. 6 ند. 7ع, ]1 2010

 ط. 6, 1.3. تنع 8عءلجت ةلفعمتمس , 2هزنعت كم

 0عوقاتك 0.17.-آ. 5. آبعو 15 ل 6ءاع

 هرحأ ةتقذا ان ةعرق عضمتستسة تعدل : نص مهق5ز1

 نانا ط عدا مهق ذ ]15 هج ةعاتخلع, عا انص كاتطق-

 اهصاتل رص غاعحصتسغ لانك طا عدا مدق مماتتلات لع

 ]'جصانعاع. - آس. و. 6ممص». هت. 1, 551. ب

 آن. 12. 0007001, 11111, 45. - ان. 15. 110ج ءماةصع

 ["هلتتعاتم , م. 18.-آ.. 23. هضر 11 ةانثأ

 1ع ممدح لع [1ةقددصر ءا نددت !عطقتأا ةاتمزت0ةءل“

 نسل 5 دعنا ذعز لس ان]5 لع '[طهطأا , ءمححرحة عمم

 كت ممماطغاع, مهمصوتتع لمصق 1ع طحقصتتمءتلأ

 لع (نطغص عاتب 1عو رعد طع دع ااةعصل موك دمص

 رداسك لمصمم 1ع لتحدص لع ءي ممقاعب ح آب.

 اا ناسع طهعتا] ١ هرعت امهمصت». هت“. 11, 531.

 آ.. ج5. (0هعا يدع دحقست 1 ةنتاك لع طغت عال ,

 هات !ضعان ع قوصأ , ممدناعدا نىسحأ , هم لتث

 موعد لع مرد مد"مع ممعتصعر وأ ةانتكت لت

 مموتسع لحس هنحاسع ؟ءعطغع لمحخ ز1 ”ءم/عتع ]ع

 ةمررك. 0ج اهنا نص 140110 بح !عمطعمتق , 105-

 ونت مسح لتا ن1 عمتس ءدح عصا دع 0 ممعاعت“ لع سا

 هموم, عج ءمصلمصلمصأ ءع ؟ءعاطع ةحتعع ةورح ةال-

 رمد تع 56 5010007117“. ( ]أ هان . ((هبصتا. هت. آمل

 كلل ز -].. 15. آه معسصت فمع 6لتئانهد مماهنأ

 لظلا دنت انعت لع ابلط, ننع لمصصعصا ]عد

 ا ةلتقؤأ م0 عقةمانق , م. 340

 1. 15.) ب ]1.. د4. (ع لعسصتحا عنك عا عطح]ماتانطأع

 ذ 12 ]8!ههل1سعع [' طصامتته و 7١ 33. - آد. 5

 حل ناعع مول“. خس انعم لع مذر نتع ممماعمأ

 1م لعدع ةلئاتعصم , دل اذددأ ]1ع مد آع ع5

 هماتع» وا ؟ةح[دم”اغ مدن ط[ةعاصت 301

 ]ما هلت»مط (طحمصاتقعضأز ب 1ع ؟هزعا :
 ع

0 000 
 حاؤتنمب لاجرلا هد نو

 قلقداتت دان اع م6دءرنعع لع !' صضعتم ءا لس طاقسضع

 لعم طمصحتس ع5 ر مان" 1ع ص مدح عما هان اان ةعاهك ةرد ع1 3

 آ.. د6. خكطمت ىلت معبأ لتسع يدع ]5 تمعاصع

 لعودلا ةانعع ناح , مانتكواتع 1ع طحصمأ 5ع

 ارماتحع ةحوع ]1ح ]السمع ؟ةتطاع, مم - ةعاتاع-

 ردع هلت م"نافستل, دصقتك ء2عم1ع هلت 0

 0 جععرمأا عا ةتت ياس, طلعم ننعم لكحص ةتحاعع

 ءقاغر 1ع حما ناكم ءا دعم لفعلت ند من65 عصا عسا

 ةيقوأ نص يعسصرمأاع لكمصع اعااخع ىرما ناتح ع انت

 2 مه556 ءصقاتلاع لمصم نص ععمصل همصصط»ع لع

 (مرحص عد ؟ءعطوأ]عد ءا لع ةدطغآمسصاتلك , ءمححتسع

 دز 1ع جد» ةامتا دمع 1عاطعع تولتعدل عي ح آس 7

 0مم, دنت, 140. آو متع لع ءعا ةطمات كلت 5ع

 (ممدتحع لقص آطص آ[كطقلانعمص , 1, 192. آ0'ةردتغو

 كمومانات (ط)1ءا. ل05 ن7071177101716115] , ع3 عانح

 011113 ععق هاج مماتن“ انام وكلا 0 حاضيذلا 6ا

 فيرصنتلا ق ةلمكتلا. 1”طتقاماتع الأ 5'عوأ

 03550 311 ةانز ءأ لع ع5 لعتح 011113865 , ءأ

 لكما مساع آطص ][لحم]] [عحرح ةدصق ]5 "جةعمدا عال,

 دع از[ كفي [1جلز1 ظكطملله, آ, م. 5 1.8, عا

 لصق 1ع 121 ءاقورتت» 0176 005 1707711١

 م. 5, 1. و. ة1ناع مور“. « 1ع اع ءطمتسأع

 مك هنتمصفد لكتص طمصتسع ؟ةتلطاع لاحت , مهمات“
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 معصففعو عا 1ع لتكمعصمع لع امداع 0غ[ ءعجتمط. د

 1.51. اة[ ناصع ا]مدمآا. آطدعت ةهمأ. الع ١ عاتق

 ءداتع» وأ مةهردزممر»ام كنلعقذمدتقو 7. 137 ءا

 320. آ. 25. ةشيمع , م 1عقولمت 111 000707 ,

 ه1, 5. (1'هز. ك-درجمند, م. 14,1. 16 ءا 1ع 1

 فأر هت 20201 ىلقعلا زاجلا , 82:-215-1610:)

 1.36. ]ع دما قطنم ماعقأ دق معتق ذع

 لمصم ]1ع دعصق لع 1هعتوسعن 1 ؟'هماتومسع ذ ]هسا

 0ع مدعاع» هج عغصفممل.

1971 8 011707161171701 :2 

 - ا. 14. هر ع216 707/011 0.55. 126 وعلب

 لقصف وذ (نعدامم»مااتع ةمطعر آ]آ, 505. د

 ةعتلار مولع علاق عيجرت. لا الا

 1.كتتك111, 25 ءا 26. - آس. دو. ة1نامع نسما

 (ع معك ةممدصاتعسأ ندتص م0عدصع 00122056

 هد ['طمم دعم لع ةوجتأ ءللمتسلعا. ( 1؟ هرعت ]ع

 اطدعأ هللا 101.8 مز - آ.. 26. 0د ]ت1 , لقصف

 1ع ]11 ءار[نما ها ءددطاا» : لسغ نم مع لاقو

 ىتمو ركتنبا وا ركبو لستغا وا ةعمجل موب
 0 نر ار املا دو بك اذ
 0 انين لمع ةوطخ لك ل

 ط. 10, 1. 4. 11 ودعت لع ]ه د1“ ةؤوصعع

 1.5. 5ةوصعع حتئ* . - 11067. بضنقمو.

 ( 1 هرعت 1عو مماعم ك-لعودماتقر م. 628ر1. 20.)

 ب آس. 8.1107. 110076015 ه7هانعو , مدن ]1[. 1ك عا-

 112110: 11+ 410:61 هاندا . تحالل؟ ا 11:6 ع1056

 وعنا ذة ةعامتععتس نص عتق لحن 11 دممفلام م. 315

 ا. دو. (؟؟هزت. هيما 2»وس. هن. الك مادب.136-)

 ب ].. 18. (نعد لعتج ١ ع5 ةمصل "ةمرتم 7165 مانتق

 طوقر م. 30و. ب 1010ج. 76د. 0. 11,

 ب ]. 21. 1ك ءا م. 61, 12 ممعصتغمع نانا هد

 0 781 212111, عرتقا ع[ ءعااع 22311-

 دهتقع 1ععمد ه ناغ هلصتمع مدع 11. !معرامعب

 لمصم دمج 101م3 مرنجم7» عب ع آن. 23. الص ةنتانع

 عدرا ع لحد 5 معاصخصعاتف ذعمسمع لع 1": عا

 مع اتماتكع لمصق ]1ع (0ه0, كا, ج3, ءا تلال

 37, هنن هدد آثأ ماقأ. 060111 ةماقأ ك6

 ع ععمصع لع ممفوزتع ءدا ةصلتومسغع لمصق ]1

 1101: كمت زج. 681. آس دنا عاتت هز هانا نع ]دن

 ممحتدماتم» كامتأ تيلاتجنع كغم اعد لطعمطعد

 مدصمتا ممفلمعوطأعر هذ ءدتتكع لت طمأن قوص

 نت اعدصتسع هع 165.

 طب در 1. 3. قل تكتم هلت 00707, اكلآك 66

 1.4. ]نع هانز ءا 0ع قعسي هقا 12 م5002

 نت هحوتلا صقدعم [[هساعصأ ذل ءمدص]7 وعل 53

 53نورروعور. ب آن. 8. 2و. هت. ]11 , 621. (1 072

 31. (ندتجدوزس لع طءموعتول , ودمت 11, 570.)

 آن. 12. 4717010016 97072771011016 , 0. 84. ب

 آب. 18. 11 مماتك دعصطأاع نت'دمتنو 1ع طصمأ

 ةيبلتلا هم لعمرتا هز 0116 وهو ييبلتلا. _

 آ.. 1و. 6 هس. 7 لطعر آو 1035-0

 1610, 1, 857, جماع. ([!هرتعت ةنتكذا ]5 "عد

 رسمت نع لع ماد غطت 11111 4عع 0' ةححت"مات]-

 امون, 60. [[عموداعدط ءتعر ا١ 1

 2.8, 1. 6. كات 1ع ةراعتسا , ر0رتعم هع ندع

 06 ةدعوت هد لتأ ل'هرحعنو 1ع 17 1017 ععو ؟ا

 هرماوتامر ١71 , 46. -آ.. 11. آبوو ىقنلا لف

 دمصأ 1عو دصغصع5 يت'مص ةهمعا]ع ماتتق 133,

 1 ا ذاكلا داقن. 1016116 ةءدذ 6

 هعو العمعو : 1ع عب دبلا مع ؟هرخصحع هد"لتط قل "6-

 رصعمأ 1ع سمتكتغصع انحنع لع آد آطغاموددع

 ةعطو ( ةغذلبلا معإ. آضماةمجمل حج اهلا موت

 انعر ءا د 1ع ممكزمع نامتا يمعاعسعما 1

 مصغصع ءاموع , 11 1عررنوتأ ةماسعت» لع مخغمج ع ءعدح

 1 6ةحعمص عدخغ لفصم ]!' 11: ءاطولامر ع نت ةاتعاتم

 جماعات لتل 5'عوأ هععاتم لع ءءانع محماتغفاع ب

 مع دماجات عسا. 11 5' حماتا ننع 106'1ع لحح ه0 0ع

 لمزغ ةامع ماصخ ععمغسملع. (1؟ هرعت ل'هتا1 عاب

 205 هطوءمةاتمدق ةانر" ءعءالع مدهاتغت»ع لقصق

 1" ك مم عملتعع ندع صماتك هحمصق ماهعغ نذ ]15 انص

 06 ءعو مماعو. ]|[ | ل.15. 11 نادم ا عنمأا. طبع ٠ علت

 امدح ءصاتع» عدا كاع مدصاأ' هطتعرت لمص ]عوانة ءردس

 املتمر, 1, 106.-آ. 16. اة[ ناصع اطمدسآا.« لكنا نص

 نمعدع لمص 1عودعأ (]5 ةماتاسلاع لعز ]5 صنت

 ممصحغمع 1ع ءطقفععتم ينع ]ع زاد عد ةكمتأ

 طقصصت. د آن. 17. 000707, 11,113. ]بع اعداع

 ممداع اهقاذاف. - آ.. 18. 3[نامحو اء مدمآ1. 0' عدا

 1ع ءسو 38 لع اه ة1ههأامعم 0ع ةمامجت“.) ؟!هزنعت

 1ع ]101 ءامعم( ت0. (نةلعدأ اه) ,0. 470. - 0.

 آر ىلا رظن. 1.22. 11نارنع هنو“. « ت0

 1مقاتصعا [غلدنأ 1عد طمماتم 1و ماتم ةءمممد لعف
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 ل1. 12. ةان 1ع له 11170]:/011 10135 10" 85

 ماعم اموادح مث. ب 11. (0ج ددلا ينع 0ع 5دعإت

 هج مادطأتغ دصع ةلتاتمس ءمدصما اع لح (نن11:14 10

 انامل عج 1816. - آن. دو. 110زتعت

 همامأ. 1١ ةابق, ةءماعسط»ع, م. 218 ءأ كانتا.

 11.20. 00707, آ:1]/3537 , 8. - آس. 21. 007072

 2111, رب. - آب. 24. 216 ةعيدتا-ءع مدق ماسافا

 قلقططمم طغعص قلمطمملك, موقاع ءغملغططع مواتن

 دع5 ممغدزعم ةماتعتعد, ءا كدع !اعوسعأا هد آثأ

 تسع هماتعع ءطعتب آطص اكمل عمص , 121ءا. 71007.

 1 3و5 , ءا لكامل هامواعتت , ]1 , 1027

 1.255. ة1نامع طم « امتد ءعدصمأب ]ع 2

 معمج ما طاقفصعر ه1 نلاموعإ لع صدع مادتك هذ عد

 ممدععر» هذ 13 مهقذلم». »

 ط. د4. 1. 5. (ناطغصعابل متاع هطوعحعع ننع

 دس ه لغنعحصتصغ 15 تللع لع ددصق لقصف

 1ع ؟كدصحسص, مدخعع نمل ءدتمأع نص ءدملممألا

 كلت دصغمسع ممات هات ءماتتخمم»ك لع [)ةصحقت.

 (؟؟ هرعج الهجهقأل هللا 10, 5. اعنصت آول ماتغ,

 81هءاءامم], مدع. 286: طماط هلاوطعطر 5.

 قاعتصلا تلد 2.1 هرعت, هدي ]ع5 لنك ةمعصاعو

 ءوموععج. لح («0هقك, ك- لعدذماتك, م. 6.

 ل 1.-315.-6007071, 87, 22.- 1.10. 35

 1عو 1هزك يت'عد ةعدطع 1ع هممصح 0'جععصت لكتص

 معجطع معداعع يدحلتلظع نص صمدح نحت طع !ةثأ

 رجدق !'ةعاتمم يمعتستغع مدع 1ع عماطعر ءا ننت

 عدا عدل دعما هج مهمم»أا هجتعع ءالع ( سينلم

 بز , 1 ع5 عرتدسس هتعت عمم م20م 0521 0 عاتتع 05

 0':ةصهلردعر 12 مععصتغمع هوا لع لمصصع» تت

 مماتعتررع نص دعمك لع ءةسكدلتاع (ةييسلا):

 لع دمراع ندع 1ع ممصح عا 1ع ييملتك ءداتك حثدصتق

 ىعتالعمأ لتعع ندع 15 مععومدصع هان 12 ءطمزع

 دصمتعمسغع مدع 1ع ممصح عدا 1ج ءددنمع لع 1'ةعاتمد

 معيصسقمع مدنع 1ع ؟ةطغعب ]12 ةءعمدلع يا لع

 ]دا لمدصع» 1ع دعدك لع مءاداتم» (يستلا).

 نتا ءمصقتقأع ذ لتعع ننع 145 مععومدصع5 هان

 165 ءطمدعم اصلتوان نعم مدن 1ع ممصح معمل عحسح عصأ

 ءعااع هعاتمد» هدد ءمتس عزلعصخأ 0' هدلتسمتسع 37عع

 116. ظج عد م]عد: متان ليل و 11716 111111 007710711 ى

 لمزأ ةامع يماتومغ : نصع صئتلا 01 وأ ءدتتكع

 لت ةدصختصعتا] هرج طلعم نتن ءمتصعتلع ةحوع 1ع

 مهتعصت ءا لحصم 1ع5 مع"عصتءعرت» اعصحمو لع 15'1-

 احرصتخاسع. 0م ه ن اند يعسصمأع لع ]د ا”دصقتع

 انمد حاسم 1ع معقل ءا 1ع دعلتألم لمصمم دمانع

 زماصمءلسعاتمس, م. 31 ءا 38. طوصق 12 ماغعع

 لع جودك لع [[ثصتع لكم ظولطواطغ , 1ع ممدتط 5ع

 [هرحصتمسع هنت 11 ؟ةرعد , ءا 1ع علال مع ءمصصح

 ردع 0ع 11311 22”. آر. 27. 07007. 07. ]]

532 

 | ا الا

 ه7. 1, :هزو. - آ.. 16. قلت انعد لع اهلوا,

 ماسكتعمك طحمصتتقءتلاق لع (نطغععطل ممحاعصخ

 امهليقو, ]ععمرد يت دمانتك مدسدتا معن[ فعوطاع.

 1.17. [طعق 2032115 لاق 20115 هدأ هانم 2

 رطةممدزان مد نم , لاتت11301[0320 لقسم 12 م"ع-

 مدافع ةلئا هد. - آه. د1, 67. 07“. آآ

 790. - آس. 25. 2مم. هم. 11

103:61 607201125013111 1 1 125 22 

 1.5. 11ءانعت انصع 71عاتأع 05 لوقعم ا.

 1.10. طع 7عم5و ءماتعم قا "ةممما6 كم

 (عقوماتك, م. 10و. ب آ. 11. آهجعج 1' 11156017

 06 (نمد0/7, ك-0 55035 0. 327.- 1. 12.3

 ممعست ةرخع نلل هد ممم هتأ لصفو: 120115 5

 ةالل11 165 موطن قتلو. ب آس. 17. 000707, 351

 وكن أ زكتلت11, 10. - آس. 19. 171079

 هت. 11, 219, 1.7 آن. 25. 2و. هج. 11, 9

 ب 11م. ةلعدت عدا 1ع ةيعصمسب لكتص ممقاع

 دع 1عوسعأ هد اممدنحع نصع هماتعع لصق 1ع

 لكما هلمواسمت , 1]/ , 101. 336 >* كه كجتطما.

 وهسنا. 1أب3 ءا اي5ود. ب آن. 26. 11 ناصع ممتا.

 آل. 27. 00707, 153:17

 طم. 13,1. 7. 1 ناصع 1 منمأ]. -آ. 8. همن

 ( طرراما. 2116مم م. 10) لتا يدع اهف ل عمهتأ

 ةارجع نعمت عد لعسحع دطصماق ب دمممتك 1[آدعتع لل

 ممول 11ج عصص عصا 1ع مداسدتعع , كا] م1. 77770

 هدر 1. 10. 11. 81[ءطععص , كقصق دعو >0165 ةاتتع

 ]1 1عانسع لع ة[دمتل , ه امدناغ ءعءاتع "0

 3376م 3010. - آن. 10. 7:0771771©0.-07. 1, 6

 (رمدصصع ةلز ءءاتك, 1ع طحمأ ءامجع 1233[ جان

 مانعا ير - ].. 11. آنع 200115 لمد 11 أ

 ند عماتم 1عا ءدأ "همرم»اغ مدع 11. 1"*ءرامع

 لقصف ةماج 10161101171017 عر 311 2201 تاوارضخ.



 قلل و 79

 ؟هرحصع نص دصمأ هذ مدس ( لصق. آنه دتع لعق

 لعتج عمدتستس هتس عمم كاغذ لمصق ءءالع دماع ةع

 آن[ ادعم [طص اكطمل ا خعمص , ]01عام 6.1 53

 هأ 435. -آ.. 0 لوقلاو «15 ؟ةتامطاع هردتع

 مامر. د١ - آر. دل. ة[1ناعع اممت011. لربع عزو ةطح

 انعرع أ كلغ, ظعللطمست, آ1, 403. آه مععع

 ا ا ل صختجح.

 2. 18, 1. ج. المع عامذع مماع ءع5و دصمأك :
 5 20011106 ام . 5 0 ٠

 هنم عنتم* كو ركتملا نع عنمم ىدحتو.

 آر. د10. ة1ناصع ممسك امل. طعح دحهطات كلا

 ممرساعصأ ىذت هدصق اعل عدا نجح ءلعاذ

 رمعصتغخع [مصع نست ه 14 دعدق لع امانست الب

 آبعق ءمصصسصت عمامتسعو 011 ةععصأا يحمصأ تاج د20

 ةبابصتا. (نطغسعات 1" ععياتوجتع مقنع «هبرج:

 لحصق تمص 112312115116, هع 2201 5أ 0ع

 همرصحتسص ع 1' ثست» هل عدخ لع ةبايصنأ , © ككل

 رمد ةعقد ةليم, كمرصصصع همدح 0هصتا

 ظ. دور 1. 2. «511 1ع ةدحمتل, 1ص حماس

 ءطموع اتت انعصلسدتا انعم لع عع ينل لمولسع.د

 - 1.14. (نع 1[دمادسمل ةامتغ لك لم !طمانلع

 قام هلسعاتلع ءا [محنصع عال كتل. (1. 51.11 الب

 ه6 هوءاتعأماع لع»» (نآ مل عسر 1, 508 تا ىدتللا .] ب

 آن. 22. 11 نانع اطمدمأا. (نع 5١د دع آت لحصد ]1ع

 طم لع ةمطمج» (ةدمر]. ةعمطعر مخ 1425)

 [01. 5و رن.ب ]نس 33. 11ه. 11. عنو , كا“ ى-

 مجملع عم دهسعسلسم» عر 1, م. اردا. عآم 0

 « انعرنم ه كاع محمتساعصس لمصق ءعاصمأ ( عا طه

 رددق كاف ءطمصعفم هد كآ/) , مدصعع ننع ءع ططقأ

 ردع هع [مرحصع ممك 0'ةممند 1ع دععاطع ( مصخصتع

 [عمتات, مدع يعسصرماع, مص صمدت 0'ةعاتمصل .

 ررححتف م1111 هدا "ععمس(]6 ورحت ع نط اان طماتت ٠
 ع

 2.20, 1. 5. 152 نوكيا .-اس. 10.4602

 07, ه1, 11. - اطر. 11. 11هممتس 2372 651 1010-

 طقطا ءدحعصغ 1ع مغعع لت ممقاع ةطل ةللقلت

 طعم [[دصحصحةصح لمص 11 هيأ نتعفاتما , 1107710-

 دهلار م. 5تور. ب ][1لعر». « آلا هددك مع عمهم

 ]1ع طتعص ندع 1ع اعصحرمد نتنل اهنا ممتنع 1ع 76

 رجدص لع لع ممانحت ءدتت عد طاعصلقلاف. » -اآن. 7

 لا نامع مو“. ]نع ممعصتعم ماعلا هدا ءطقصعف

 هج 01ه آد 8.1 ناعم ا نبمآأ. أ هرعت

 دودحصحس علل ؛ م 0ععالعتا م4اددمن1 لمذا ةاصع :

 دنس ةععللعما نت ءدتتقع 15 مععاعر هان طاع لتتت

 معد[ عحصحع, مهاد ةتصقأ لتصع, 12 معضاعر, ءا 1ع

 ردمأ ماط ؟ةأ يصمامرت6 ذ 15 مادعع لع حوطم:

 هدام , عد لتكدصا : هس تعجل قعم» 04 , هدج ةاناتأح

 اطانع 1'ءلعأا ند ةماتحع ]'ةعطتع هنت عطا لت

 هم تمم ]ه ؟عماتلتلع, هدد تت "عماعحمع لقصق

 دم ةعتص 1ع مصكصعترجع [ةعمصلمصا. اند درجه

 عمسست ةمنعم] مدمعتل قا طمصحصسع عد 11

 ىزاجلا دانسالا. (؟؟هروج 1ع 17/نأء م. 215

 1. 5.) آند 1!دصعتع ؟"هصعمتمع هالزخع ينع] ود عق ءح

 ممعددتمدم ةصقأ هعتعم ب اعالعم ددصغ : 10065 "هس

 165, 201 60751! [هلاغ و و010 لههكهت»اعر اع.

 ا! ا ل ل ير 17 دال نعل

 - 1.14. 11 نع (ة8مدنمآأ/. ]بع عزك عدا 0' قلما

 '[عصمص .(1 هرب. ]مط هاموامتر 1! [01.4571:.)

 2. 16,1.5 ءا 6. الدمتط ( ماقأ. 10..11)

 ممعاعصمل نسل طا ةععاسع مم أ ه1 61 نكلا

 آد ماتموتسا لعد محمص كت ءعتاك كمصصعسا 1'هح

 (طموعدمطع ةهلمماغع مدع 1ع ةوعإتب. حا 7.

 نم, ك1, 5. - آب. د1. « طم5نلتامسص آنا

 ةحعع امر 1ع ؟ءرعطع 9 حج 1ع ةعرق 0'هنعت“

 ءا ممص» مدق 1106ع لع ءةعابعاعت بده حا 7

 « 0مصع ةدتغ مدق يتعالع ءدا ]د ماهعع نع ءءانع

 ؟عووتع هععاتزرجع لفصف 1ع كتفصعمتت , 10هركواتع 16

 كددتس عدتت 0 'ةذأ مهق لمصق هما ناقل. »آن. 10

 آابعو ععمسصمسة تس مق ةمطعو هدحغ 2لمماغ مص

 رصمأ مصصصصع 200616 لع كفونع ؟ةضماتم»

 لمصغ ]1ع ممدح هج 1ع ؟ععطع عدا دنقععماتلطاو :

 31251, حرق يؤ لع محم0غ]ع مودع اطقعتتع ؟ ساطع

 لمصت ]2 دععمدلع مدلتعملع دنس 66 هند منت

 امتار ءاانص ماا خ1" ةمرةكأعب. - آب. 22. 11ةامع

 ممامعسأا.. (؟١ هرعع ط8 هيعمل, م. 1292.)] ب

 آن. 25. 00707, 1

16-7 201007 

 007070, 11, 3. آس. 13.0707. 07: 1, 1160.

 1. 17.11هرتعجر دنع 1عو 016 "عصاق محمله

 0ع امر 6 هوت. » آ1, 1181 ءأ ىاتتلت. ها قيس

 اطرمآ. وهما 170 ءا د80. 11 5'هعتا قمصق ءءالع

 عاموع لع ةدجمز هز ام دمع لمزا ظظتحع كالي

 ةعاتل مما ةحعع 1ع مءعاطع ( ةلوصوم) , هن 51



 50 ١ قالا ل

 ىرعشالا 1١( سومر. -1آ..12. 11 نامع منمأ

 آددصق ]15 مرععوصت ةعع 60ئ خه 2101133 ىذ, ©

 هدد انددتا قوق , هت انعت 0ع قوف. بع ع5 وأ

 كلم صح صانع, آطص 1اكطملاتءعوص , 16

 6100. 1, 605 عا 606, هك هع ]ثا ةتتكذت 15

 طنم عمد ماطتع لع ءع ممقاعب. حاس. 15. 8700. 47.

 11, 4و5. - آس. 22. ]ر.ع صدأ بيكوت عوأ عمم

 مامرغ مدع 1[هاطدضت نمت لفصق انط ةعمق مقصات عات-

 انعم ةدع اعوتعأ هد معدا ؟هذع لضاانمآ. 07077:

 101١ م. بجو. 1ك آل مدعدتا آصلت لان ع" نانع ناعم

 ةرص مزكان216 دلعمتل ءةاتمد 811 2206 نيع ,

 « تلد, ءع نتن ءوأ فمصطخمم مدس ءءانع عامذع

 لختص ممق11511 : نيعي ناع نم لعفم وهو

 دارطاو نيعلا أ 0 ىاح رفح اذآ انيع

 حضوم لكك كاسم راص,. آن. 235. ةطمسآ-

 [نله (6موهماتعر م. +20) ةعصتا عا لتمأا

 ةكاعع انج 07107717710 5انت' 1ع

 2. 23, 1. 4. ]1 ة'ههتغ 14 0ع 1[ه]10نهه

 ءلللع لع !'[موع. (؟؟هرنعي كحممعغد م. د5,1. ج.)

 ب لعدد. 6071. هت. 1, 6و3. -آ. د5. آع

 ةعرق ءوأ : !'ةعاتما» ءدأ جائاضصطاتغع هدح محمات]عب

 امهصلتق نت ءالع ةمدعاتعمسا هذ 1'هدنحسع. ح

 آب. 19. طبع ةدكدحص لمد 11 5'ههتغ ةعا دع لمثأ

 رمق ةاصع مصلمطمام ةهجعع 1ع ءطعأ لع 12 لج

 مهقأتع لعد ةدمددصتلعد نسأ نود ةكتعع عامتسع

 دان 12 ظوروع, ءداتخع 1ع م1 ءا 1ع 1 ةلفعاع

 لع 1'نمع كعغاتعممع.“ ('ءعوا ددص مكصعع لن

 محغطع همس ناتأ ةرممةساعصملا ذ 15 عدعع لعق

 مى ءارغص غصتمعم , ءا وانت 6 ءانأ ةحدصأ ىلا عمصلمع

 ]1 و عدصل. تدع عد اتهلن انمدم باتت 5ع ه1 [ةعطعسأ

 3 مع معمدمدم3عع, هن معانا ءمصقانل عع 0[هدت-

 مملععج 0'0طقدمسد , 1هطاعمس لع 1!( ةءصار 1[

 370. ]بعد طخماأ5 نمهي نب 22320101626 لقصق

 13 مععسصتغمع ةلئاش هد. آس. 20. آع دمدت 0ع

 1[1هدحمت ة'ةءصلأ هصاتصمتمعدعدأ عد مععودص

 ىاهه وجوع رم. ب آ. 22. آند ممعصت غم نتا مص

 مم اةلأ موقن.

 2. 241.7. 170]. ةاتنع ىردكت , 017651. 4.

 111, 260. - 1. و. آه ماسك ععدصلع مدعاتع ع

 11 ه7: 050171 , 503. جا 19 قنم را

 وواسؤ-لتعع, ةرعقو كلا. ب آ.. 21. « (0هدقعت“

 روصأ 55 ةزوصتط ءداتمد م0م1ع.»

 2. ور, 1. 1. 11نا1»ع :مالعمت1[]. حاس

 الومزل (طرراعا. تنل. م. 12) م2005 لع انعع

 ناتو. ع نت وا مصخظخصتغ مدع مآدتفأ عانت

 صفط ة5عمن 1و. ح آن ن. ؟1 هرعت 10111017. عد ن6

 اممم مدس 01. آطهتإت , م. 170, 175. 11. 1002

 رد 5 موق كمطنلات © م05538ع, ن1 عدا دحمانانصأ

 حت (هدححصص عدا هتخع لع ة1هاطق ممن. آي 5

 يع ةعمق لع 12 عامذع ءوا يتع 1'طغصتقاتعاتع

 رد 'هزلع مرصع ظعاتسع لع "طعام وطدع لان ان

 رصغام مطم»عب هاياضعصعما هع ةعجدتا نص 015

 7/7010. اكد ءالعا , ءعالنع رج معددزمج ص' عداخع لهطق

 ةهلتعتصع عةررذعع لع اهكزمتك لع ءامم معد مالتق

 طوقر م. 268. - آب. 27. آ1ا5ه2 ةيونتم 5

1201000 

 85.221. 4. 11هإن. 81هدشما. هت. ]1 2. 6

 6أ ىلا ب آر. 6. 0115 3710135 56 ذأ اعأ ندع

 ءعدصمأ ةامثا صح مصاصغ لمصتم ]13 مععصصت نع نلن-

 انماح : صمتك, ددصق ةتتعاتط لمانأعر 11 دلتا ان

 الإ ءأا 1ع مممأ 0 ]نتحصت ةصصع ءدأا, لفصق ءءااع

 ماصممع , نصع ممدهاتعم]ع 0' عع عماتمد ( 11 هرت. 6.

 ه7. 1, 1 14و0.) (نعاتع 1هعتاتمط 5ع 20107 5351

 م. 423,1. 3, هزن 1ع اعجلع مم[

 دلإ. (1؟ هرعت مماخع مماع انا" هع م35538ع.] ب

 مآاتق ةقر

 10[1عر». « 0 عدا دصع 1هعتاتمم نتن 2 طعومتم

 0 ناعع يراتعتغع ءا يتأ طه مدق 1ع ةعصق

 نتعالع مدصدتا ةحمزع» - آ.. 8. 1ططعط]ةطأ

 رماتك ةمرس عد ولن'نودمت»» ءطقعععم قطوتت

 ة1هدنند كلمعاطمس لع ءعالع ءممسععاتمد مماتن'

 دمرر 5ععمفامتعع, ممصعع ندع ءءاست- كر عد

 هه 0عددوصأ ن3 (0طحقتل, 30:31[ 056 هممت ع1©22“

 دو 1عااخع مدع ءعو طصخمام : « ]دع ]2 مدنا 0'قطوات

 ل[هدندد. » (ب'نامتأ اطتصع 0'كطمتت 8[هدتكد !' نعمل

 ىمزعع مغصع 1ع ةدمفص عت ل ططقلتلع. 1'هذعت

 ]1ع مدحم1 عد لع 'طاطعطاغطأ : لود كلذ نمو

 يل ل دا ا ل
 0 0 كف تيرس ال تا

 ىسوسب ىتأ لف لرد فانك فنا نوع

 53 ا 2

 هلال 0
 قيد ؟(موولا 5 ومع

 1 ا اةسلل
 لس انا حو 0 َْئ

- 3 



10001 61 

 ةهصعتعم ؟مصلقر صخ 139و9], !01. 87 2.١ ممراع

 كي. - آ. 11. 116156 6ه51.- آس. 19 ءأ

 هانت. ]رعد مما لع ءعءانع [مصصعر ءمصق1 م

 رفد مصصصع يتمات كعداتلم , طع مود تعالا مق

 مسعممع اع مانعا نعمات عل. ( 170. مانق طقسا

 2. 1311. 160.) تك آن 160. 00701, 111710

 آب” عجرم عددا مرج كت ءماصحتسم ءاجا ها عانت عوأن معان 01

 مععاعر, ةلطقأ 011 15 [دتا هطوعمءرع اطادقمتل

 امانا. تل. م. دار ءا طماعج لع 81. 8[ءاطععم ب

 م. ه4: دل (ةدنلسدتا اتعع : ىف باطخل لصفو

 كل وه ىلاعذ هلوق. (؟؟هوعت ل'هتل] عد ماتق طوق

 رم. 446.) حاس دو.11 سا انعع يل ءا ةاعع اع

 14من نتن 5' عدا عاتمدم دنع ]ع طمأن لووخت.

 آبع دديز ءا عدا قطمان ا[هدنأت . ب آن. 2066

 هت. 1, 1هاور مماع 1. ب آن. 53. 11نضاع

 ل-1. 514. 1[نامع موا. عآم 55. 5نللتتمصأ

 (نطغسعاتت, ءكعوأ قعصقت ننت ةلصعقوو ءءالغ

 نتعقاتمم» ةذ آهن

 20587 1 5 11562 ةذاعساف . كك ]ل
3 

 مكبفل . اخد دصعاأمسا اند كلر مت11:0 ةاحت' 1 ل,

 ز1 ظدتخ ةمانق-عماعصلمعع 1ع ءلئاق لع ]15ج ةوعمصلع

 نتعماتمص ب طحقتق, عد !لفدصأ كل 0 ءوأ دنمع

 ممممصقع هذ 1ه نمعداتمد ع (1157. طوق

 1101 00 0 12].-آ.. 8 (00707, 811

 كالا 6707-20. 1 :132:661133.: تان 25

 1[ ناجع مهيأ. خس ]آض1عد لع 5 ]ماكل عانق

 مصممة تلق مها عدأ ا هع نتا مددلا م0-

 [ثحوطا عب. -آ.. 23. « لكص محعاامصخ 1ع ؟ععطع نت

 1صماتومسع 15 ةدندع (ممعاعم !'هععئللع) ةلم مامعع

 لع ءءاست نست ةصكتومع 1!'ءالعأ ( صاعصل »ع.

 8. دور 1. 0. ط1 نامع طددتلا. (؟! هرعت 1ع 7

 ق6 ه00لهآت 101. 63 .) آنع جوجو عنا لع

 ققشمولا ىئاسغلا.نمحا نب دمحم جرفلا وبا:

 محطات 50115 1ع دمدح 1ع أوأو. ( 10. ك0 عقؤاتق

 م. 1هر1. 20. ةددع ءع ععم»ع لع انواتصعم ؟0هزنعت

 اند يععااعدأ ةهعاتعاع لع 01. لع كاحصع لمصمم ]1ع

 لمسصمل هقاملتوهعر 1853و, ال61. 1, م. 167.)

 1. 8. ة1نامع ةدقالاء ح آس. 0. آنعو دحمأق

 اًولول نطقاسو دزوصتاط ءدخ 11[ نعمل عدحعسا : « الكا

 ءالع اتللح ةحتعع ]عد اميصصعفك ممانع امطحطعتا د

201 

 ءالع مممنلعاب د ناغ مهردممدعاغع لمصف 1ع المع
 دعا ه00همقج, 101. 331 أ ىاتلالا عا نص

 رنمرتو هم وأ كا كنلعفدمادك, م. 3851. ةكطمان

 1)ه]ول, ءمرصصتت 0'ةتا] عبو ءمرضصتع 70138عان١1

 (2هرعن 1 ظعتسمتتل , 1سم له عاامت» 4 ا 000-

 0 لثة طمت1!ةكهب م. 78), ه ا

 لمصق ةمص ممقصع ان مصل رمح ا طرخع لع

 اعصعج لع 1'جمومأ لعد منعم لتحصاأنز ءاءوأ ة

 نمو اعحصعع ندع 5'هممات يسعصأ ]ع5 ممماف قع

 معناسل ان 1ع ©هرمصعما مم لن ةلكدتطتط !ططح

 ©طدل نامتا مدقدعمم خذ !' يياتعداتمد لع هع5

 حمام ةاسدصععم. [آدعس عمد صمام م يتعلم

 نانعد-انصخ لمصف ]15 حجت" 5060110عب بح آب.

 ؟هرعم 11. (نةننقذلم لع طءومعععول, ظةومتر آ]

 ووو. آ.. 17. [لهزعز ]د دماع عداتغسع لع 010-

 !طفص شت : لل ىهو ةيارولا هنمو ةنيذلملا ةاراىملا

 1.52. اة[ نانو اة مدصأا. ا! هرعت طله هقدلا

 ا داما

 8م. 55.1.3. 11ناع ع منمة!.-كلم. 8. انج طحق-

 رانقعلا ممم ةرواسلا 0011 ةرواجلا.

 آن. د0. 11 ناجعة مدمآ |. ب" آب. 23.« ان15 ءعاتمأ

 3 عيان 1112 565 220181. » لب. 25. 177010. 07.

 آ 70

 م. 50,1. 3. 11نامع اطمدمأ]. آس 7. ثان“

 16و عرتمطسل 00165 رمدتسد غ5 لمصق ءعااع ممأع

 مرعب آ1طص آاكطمللنعمص , 12111 مهت. 61007. 1

 352, 584 ءا جمر. - آس. 11. هإلعم ماتق

 طقتتأم م. و, ٠ 6. -آ..12. ]بع اعجاع ةطح ماتاسن6

 هوا عمرج [هرصم ع هتتح دمها 5 تان لع 101

 تع 20115 370115 3 ءمصقتأ ا ععز ءعمعممسأ

 مماتق معصخممك نتن امنا الصغر ةكعع 12 عام5ع

 لخمس مممصاتخ سا لع [[دعتس , قة 15 ةيتاع لم دتمأ

 زوم , «001: نأو لذبتي ىذلا بوث وهو
 ل ةزوعأ نم زوعم عمج نوكي.-آس 16.

 مهنا. هت. 1, ج8. - آس. 20. 5تتحوسصا (نطغ

 صعطت, [[ةعس مدعاع عا لع ظوففمتو. ( ١ هزنعت

 اصمم عام , م. 4.)

 111700 آ.15همرظنت. 1. 7. 1[ناننع 50-

 م10. آنه مععوستغمع نلئاتمد مهئاقلا مميت. آع

 ممحصا 5 ءناي لحن 0س لع آهطخامأ (محقق. هتف عقر



 52 قالا

 ضعب 02 اهضعب توطنا متم 21.10

 عملا. آب. 13. طه ممعصاغم»ع نلئا02 م01

 اهلا ببذ وبأ. 110. 11 ناح ع همتتتا. (1] 02

 الكام هامواعسست , ]1 101. 33 .) 5دتحدسا ]11

 معطن, اعد قصحطعد ةححم]هزعصأا ءعو دممأاق 011

 ص عع نص ءادمض ععصعسا لمصف ]!'ثاهأ ءا له

 ممماع لعف طلعصم. ؟لهزعت, عج هتانع, 18 مطعت

 رصستغ»ع مصانع لع هع دعو : مذاي ذل كبنحل اما

 (عكمأ ك1 7 لبيطصالا (دامطسامسم] , دما

 تسدرحتختمام هنتح [مدحقتسم ةحعع ]هج ءاحمذع كلغ

 رجب عب ع ],. 22. 110:62 ةاتتع نع عاتق , (ن7 65[

 هن“ آ[1, م. 481. ]1 25. آه معطل ثلث

 انمد ممعامتا ةلئاهلا ةلاكل.

 2: 34.1: 4.2 لعلي - 1. 7. 11نامع

 هز. -آ.. 8. (ط غن عادت : ههجو طوطخ هترسأ
 هشقن دارا. آن. 1م. (نطغصعاطت كلتا ندع 1

 دانق ممداع, ةد اكدمدعصعر 1ع دمدح لع

 ريمالا. 1. 14. ©ددصأ خذ ةليق , نطغتعات

 هطوعصع : ىلأ لف هباستناك اهل هباستناو

 ناسغ لايقا. (1'ها:. ك-لعوواتك , م. 23, عا ةاتن

 مو لعتح اضصطتم 11. 0. لع ءمءونول , 155617

 اةطاعمتسم 11 أ ال11. ل آس. 15. 007071, 1

 1.10. طاق : ةنسحاولاو. ا. 21. 6.

 هن ]آ, 00.

 ] ذي مر قحو. «مدع ]جه م66 لعبد

 ءوواف-لتععر « دنكدا د0 نت ' ءعلماعر » ءاع. 0م

 اذ[ خ15 مدمععع لكتص دصقضات ةعاللأ : ل

 ابيع اعبىحب رانيدلا لوم ا ةرطف. - آن. 11

 ( 110. 6 هناا. 0.1 693. -. 1 اعتحي

 0 موا ةعلتع : 1ع مجغامل !مدقم عج اتصعمأب

 ةحفصأ ننلل هنا ناغ مدح ءصات ف 11201111816. -

 آن. 14. لو عما لعت ءمصز هصعاتلا د ح آر. د8. آب عج

 ماتعداتمد دوعمتا ماصخ ءمدصحم]ءاع, ه1 1ع ءمص-

 1 هريغ هافح ام ىافكأ

 - 1.0. نيسلاو ىنعمأ لتعم : اه لتحت غصع

 مربع ب ١] ه1 . 11 اع 72010071. - آن.

 طومتن. 07. 11١

 2م. 361.0. ة[ناصع لزرع. حاس و. 10ر62

 دنع ع مسصصعع لع اكتمل 11. (ندجفدلس 0ع طور

 هقول , ودعت, آ]آ1, 285. - آس. 13. آنع ظقامأط

 مواحؤ-لزنع : « 12116 6غ امدنطعت» لعد ][حعصصعق. »

 ؟نمزع ]1 مدس عاتمص لع ]آد عامذع : ن7

 0 مواسؤ- لزب: « لك]1ع طخ [هصطع». ١» 0م لنا طقاس

 ىقلا: «٠ 112 ؟هثأ [(هرصاططعر١ 1ج ءاطمدعر » هرج طاع :

 «1] هلساأغ هحعع ءالع ممن هععمس مات 1'هعاتمم

 لع مهدصطعر». ١» 0م لقا ءةمعماع : نلف طقاس
 تيك انذلف , «[لرم ع1 هج ءطعمءطغ ذ [هصحطعة“

 ةحوع ريض اعأ ناتقصأ هلت 01520ات15,» 0'عواحؤس

 لثسعع : دحص لتئءماتعو عجأا امصطغع لع ]نص مون“

 "همم 01[ خذ ]'ةياخعب هد ل'دناععم اععصعور [ نص

 موصاعر عا ]' جياع دع اهتاب طحقتم 1هكونع ]!'1صع

 اممامءناعم» دع امتار ]'ةحباسع "عمت عدم 15 مه-

 رموا] عيب س 1. 10. آنع5 قوز وامصاق "ععم212111:عا21

 نس خطو تدل ه'غاهتأ 5 مامولونعيب

 آ.. د3. كد ]صاد عصعع لدن 74101, 7022 تلح

 عقوماتق , 210165, 1ه5, «01.

 2. 30,1. 1. 0طهتءادت : ةسبذل اهلعجو
 لهاو غنزحل هنوسيلي قرشملا لها نال داوسلا
 منح ضايبلا نوسبلي سلدنالا .-1. 17

3111 ,00707) 

 52م. 31, 1. 2. ة[ناسع :مسلز اهلل آس

 دان عدا 1ع ةدتزعا لع اه 0100001001

 | «رداخأ معا ناصع 1ع مامصعأ

 لع ريخ كصمامرتغ ءمدصصسع هورسرة سلتك, ةد 1ع

 ممم ممرسامسأا ذ1ه !هدححع (ويخأ): لمص 158

 هوا ةطقصلمدصغ. (ندع 1ع يصصمدخماتل لعم هلع

 [؟ءاتلدذ ريخ ءا رش هدأ معرب 3206 0ع 1ع م0-

 ةزاتك لع عد محماك دعما عج طخغممع اعططو 20111

 ءةعمرستسم عا“ 1ع مرصمةسدأتل, ءأ 11:02 23 85

 عومتس لع [محصعت» دتص صمغ ددع 1ع 720061

 0' هام طحمتك هرج أعم عقا ةعماتل 12أ ةطس لن عد

 امتع نص مانسعأ رداخأ تت مانتكذع م0115

 نمع هلل[ ةواتمد 0ع راحت مس آن. 10. آو

 مرخعست فسم ةلتاتمد ممعاملأ ع 12315 15

 رج 322115165 هدأ ىعتأ# ( 11 هرتعج ةستكوأ 1ع (4-

 مسكر م.1700 )| لال. 1[ ةاسع اطممصآآ. « كهلان

 خدماتك, 1مو لعتح اتهعع5و لعد مصعد ( نتن عد

 امدهتعما زدقتم ]ه اعدنع لع !'ةسقصاع) , ؟عدلق

 ىعدات عمد لع ءعاتح ندخل ةمصا ةطقءعصاقر ةدلتاإ »

 2. 335,1. 5. 0غ ءطخ : اذا ءاشحالا نذل



 ا شالا 0 653

 1ج ةهاتدتاع ك | , عفان ةسلتعع 1 ]دعما نعع

 ىعماتسداع, ؟عجاعمأ لتعع ةصحما ص عدأ : 1مدع ءع

 زعتصع طمصسع. (نعالع 1هعتاتمص, لكتص ةقوعت

 رحلتنا ه5 عماش, 5ع اصماتحتع ةمانح عدا ءاذعت 1ع

 م0615 ةوطعو, عا [آدصتصا عد مصفقعصاع مانتع

 رعد جعسصمأ عد. ةقتصفتأم م. 213,1. 4,11 لنا :

 آرامعي ]هذ ةمادسداع كالمطر, عع نت عدا للف :

01111 

 5. 38ر1. 3. 17هرنعق دنع 1ع :مدتم لع تداوتلو ,

 هت. هت. 1, اف11. - ]. 7. 1[ ناع 720-

 اممم[. - 100. 1]1هستسا ه معصقم عد دصغسع

 اعدم هج دم 0ع جرفلا باب , ننأ هةا هءادنأ

 لع ماسفتعس» مماع5 لع حتللع لقصف 0'1عاعصا.

 ( 1 هرعمر ممع يعسرماع, ةخطم جالمأطتلب, تهد ع-

 انمد لع لع ةوعوتر م. 550ه.) - آ.. و. قلطتخأمد

 اممد-وعل متاع هدد (ن0, ج10, 60 هأ دتتكلا]1 ب

 روج. ب ]1.19.6707 07.1, 383.- ط5

 عمان. ه7. 1, دج, 11, 0

 200 1 طم 9. 201

 هن 1, دجوم 111, 2. 11, 550ه. - آس 13. 10.

 1, 681. (هرصم وسعت ]' عم معووتمد ماقاو 53 عد

 طغطمخعب عا. 20. ة[1نا»ع [مدأا]. آط1دعت ةقيف

 اهعرض ىف اع وعمق ءوأ: (آنه حةهعطع ةتصحع ةمح

 معاتلز , هنن ممتصا ننعر كنق نسئنص معان لع

 اجلا وع مهقدعسصاط]ع لهصق ةمد مقر ءللع زعدتا

 1'هالعتع هله صحمتاتغ 0'ءالعصططغصدع (ةوص د عمانتل ,

 دا 1ع معانا ؟هدتاقتا اناعرح. ب آن. ه1. 276زل. 7

 1, 6وو. - ].. 2/1. ©7077. 07. ]1. 3

 ط. ؤ0, 1. 13. الل ءامع ءمصتل. طع ممعصتعت“

 طغسصتقانعارع ءدا دعمحطاة طاع هنت ؟عجو 3/4 لع

 اه 11ههل1هعم ل' ةصامتو. حان. 36. 11 ها. 0176و

 امن. هت». ]آ1, 4068. ح آس. وج. طمس ل' كس

 مهان11ةاتقو م. 21 7.

 2. قد, 1. 4. ص 11غ كهصق طقضعللت :

 ىلعف نم. - آس. 24. ة[نامع 04/17. (نع 65

 عيا لنفطمس ةماطحجل هللمجحتت (؟هوعب تاما

 ه«امواممت, آكل, وم :١ هصرألا ىوهاظتف. (ةان

 قطمتت يدطدول , مات. كنه غق , 01.1«,105)

 كلا تاما |2001 يرش |[! هام

 2. نم , 1. 1. 0م م عصخم خلق طص لع]م ةنوصعع

 ناوق» هدأ 1ع اناخع لخحص لنءاتمصصمتسصع ءمصحح
 مه56 موسع 1 ع [كطملا1. (؟؟هرن. 9[1-

 3ك اكمال, 12161. مالا. 1, 121.) حاسم 5

 م ممعصتغمع نائم ممل نيل

 1[. 23. (؟؟هرنعت مآتق طقق 577.) ح آب.

 1 اولاق.

 52: 335,1. 3. طنع دودق هوان: اكان هع كالا ف

 لع ملك لهصم ةعق م"0م3[116 , عدا نتعر ءاع

 ب 1.. 4. انمع عاموع هالع ]ج مماع ةاتتئفصاعر

 نمنع لح ءمدصحصعمامتعع لع امتلأ : ذوخام وف

 متردلا ناقيفرلا سّمب ىرصملا نستل لوق نم
 000 11 تا يفني ا رانيدلاو
 لاكن راكفالا راكبا ئ فاوريقلا فرش وبأ

 011 014 اح كاوسف هب علبج ال لابتلاك
 وهو كانم هي غلبت قرشا قولا قيدصلاو
 كادي قراغت )و كادعا هبرهقتو كنمي ىف
 (كرتس 1'هديحعمعع كاع لمصف ءعالع مماعر 70اع2

 1[1ة0ز1 اكطملاد , 101611077. 5 140

 1[ ةناعاتت عوأ 2032 فرش نبأ رم اطقم

 1[كطمتلتعمس , 12101. طئهو». 1, 196, 1. 14.

 آن. 7. م1 روغا.- آس 12. ال57 تول هك

 آر. 13. ادفتط ( ماك(. 281. م. 14) م0705

 0ع انع ومأ هحت اعد لع ىلع , ءع بدت ثامطاتسمتا

 1ع مح غاسع. 8آدند 1ع معد مفعطع لع ماسك مصانع

 ]12 «نعاع ممصحاتغع ءاطيا , سنع 1ةنسعااع 702

 رماسف طققرو م. 302 , 1. 12. - 11.17. 2701. 07.

 1, 66و. - ا[. 18. ]م منعت 6 60ت 1م مما

 امل مطورش نيبع. سس آن. 10. 007071, 17

 لق 20. «طوسءعع نت'مصد 1ع آئثا لعتح 15

 م0111 19 ممل غمعر» ان 1015 جةكوصأ ءا اتتصع 5

 هن ةو. س آس. 11 امم ؟0 1. - آه. د/. آه

 طتموعممطتع ك'لطص ظععاطتلع دع ]16 ءطعم لطص

 [كطمل1ئعمص, 1, م. 195. طع 1. 065 07017-

 مهي 1ع ممدصصتو ةعانص ىق ةدعلا بحاص

 ذوذشلاو ناوريقلا ءارعش ىف جدوصتالاو رعشلا
 َةعللا قر هع نأ هوما ذ معءاتظعم ]عم انامعق

 لمصدصغعو مدع [1هلز1 آكطملاه , 0

 1, 468, 1.7 كه آآآ1, 17, 1. 6.- آ..25. انعق

 لعممتعم5 مممأك : ممعاتع دنع هع ز ءاتصع !مدطحتم ع



 514 قالا د

1100 1 “47 .67073732 .0 .1 ,45 .82 

 1[. 18. ]نع ورحت راما عتس ءجلتأت ان 1101[00

 ىتل هوا دن موفعوتاتم , اةصقتق 01 ءاخذ

 © سمت هما [ةصتصتصو. - آب. 0. آب ع1 عو-

 هلو ردصللا ىلع , نانث "ع1 ص 3552 50110 عالأ

 لحصق 1عو ءمصحصت عمامت »ع5 ةتتقطعف , ذعدغ لع

 ندع ]د 1هعتاتمص لمصأ 11 5ع, عقأ مصقأ ل666

 ءمرستال ع 0 قلطم لوعفم, لردع مهما م نم

 رى ععاطع ةمانك- عما عصمت , ءان لقصخ ءع ءققر 131 ءوأ

 م6 ءععوووتععسص عما د !'ةععبمواتل. حاس 22. ©

 هد. 11, 128 هأ د 514.- 1. د14. 27ه. هم آب

 هوو .-10[1. طع !1هوام]نوم عوانأ1ع انانع لت عد

 تتعتل لع مممج ءعطعد لع ممسحة طعام. ( هز.

 [1دلزأ آاكطملله, 821ءا. طةطاةمو»». ال, م. 526.)

 آس. 25. © هس. هت“ 1, 11365 11, 710.--

 آن. 27. (1؟هنءن 16 1071/04, 5. 7. هبيبشت.)

 2.46, 1. 0. 2من. هياكل 5101 11

 11, 6 ب. ].. «13.٠ دصعع ندع هعاانع ع>م7635-

 امص 2 م3556 دعت ءاتج عاد 11538ع».-اآن. 1.

 طعوس. هج. 1,475: 1لك, 2. 112 14:16 220-

 ىعيطعر اعأ ندع همانك ]'ةحوصم مةامطأت , !هحصصع

 ص اطغصتماتعطع لح محغاسع طمعا.

 2. قجرا. 5.31. 1 تعان عما , لقصف ةداضت 0 تن عانمل

 ةلاعدمهملع لع آ1دععر, معصفع ينل 5 ةعتن 1ع

 لع 1ح همدح ءالع !نصع نبا اعحصتصع 1ع ز عنصع لحد

 [مصخلطمسص ءأا نت يأ ةئلعصلسع ةحتعع نضع

 يدصلع ٌرصح مول ءمعع. | آس و. 11079

 هه. ]1, 835 , ءا ]!'ظحاسدتل 0ع 5هجهدتات لقصق

 ا!" كسالامآ. 070178772. 3و8. - آس. 13.

 هن آ1, 60و. - آي. د5. آه ممعسصتغلع 6ةلناتمص

 مودامتا بابح.آن. جد . ةل] تكتم ةتت 007012,

 رج, 110. ]وهف هم مءموعأا, هذ مدعاع لتس

 طقاتسح عما ءمصخاستتا دبع انصع طغعتوع طحاصمع

 ريوس ]'ءدتت, ءا نادت ةاةعممتاع ةهحجوع ]د طعموع

 وننت طن ةعمانةلا 0ع ؟[هصلمأتمص. ة1هاطمت »تت

 نانت وأ !'دناعاتا لع ءءااع عامدعر هدا اط0119 عال

 نامدصعع 1'همماتعداتم»د اذتاع كك لع ءءانع دصغ-

 اهدانمرعع. لكص ءالعأر نت ءقاسعع ندع ءاعوأ اتم

 لمان طقلت دع نصع طغعععع ءا ونت 5 ةمدلع)

 31[هنئ5 هص ءمرصم»عمل دصمتصسق 1 رفانت 0

 هجتكاععوتا ءصاصسع ]عد لعدح مم2ع(. 5اتتحوسأ

 وتل ةادهتأ دعا كن مغخع ءا لحن ظلن. آنع »61ع

 عمر ةرععات» ءوأ ةااصطسغ هنن لزعتصع اطمح © ,

 امصلتك نع 1ع لعاتج ءوأ متنا عاعدج ءا نعمك[.

 د1 11 6 مبرانا1. 0112559: ط8 مج

 رصافت"ع هرحاط1م وأ عالع لعك ععدسس وت دق

 لع 8دومومروهب ]5 ةععمسلع ةاقتأ معماعددنع مهن

 ءماتخج 16 (0ا115. - آ.. 13. 27مل. هت. 1,

 رو اتمتحع نصع ةاتاخع ءعياتعداتمص لمصق 12

 هوا. هب 111, 106.- اعدك. ة!1نامع 20110

 1'جمسنو (اغتعالل , هع عك ةلتلخقتلا ماتت“ ةان-

 اعدع قةعالمط ةلهل0ز]11: هنت آنعتت 06 ئوار.

 ناتعا نانعد رصف ان كان اك مودا عادا ىجوأؤ .ب 116

 (زءانع مماع عدا صتحتسا مع ةدتصع جأمدعر دقت

 ]'هماستمم نان'مص ا حجااصطاسع هذ 1[1دعاسا 0 عدا

 روك هءالع نيع صماعع ةتتاعاتت ممماعددع لهصخ

 دمج 120مل. (110ب. )جودا. هج. آآآ, 106.) ب

 آب. 23. آو مرخعسصت نع لئن 02 ةلسم ا 3

 هنت ]زنن لع ءللأ قى. آ.. 24. ةدنحمصا طغت

 سعات, عم طصماك هدا ناغ معمصمصعفغ5 مهن 0

 ةرمرعفد 1ع محعانا ع لحن !ططقلتلع 0 اطول.

 آن. 55. 1 مقفل 1 .١

1 43 2 

 11 ناجع نووزازل ب آر. 11. 27ه. هت. ١]

 1.15. ]66 5 10ر0 عهأتج و

 آو هنا نل. حال 2.

 نان كمرتسعما انصع 6 عداتمد 5'ةممءال عدأ

 راحنا ماهفتسأ : ءعءالعخر هلت ءمصاتصقتتطعر لاتأ

 هت 1مم يررتس عما نصع هللتححم نمد , م0 عدا

 1ء صصص 0ع ريرقت رماهفتسا. - 1. 20. ]طه

 هدوزطلت ا, 1'هسياعم» لع !' 1:1 ءاممتالاعر الآ

 دتأ جم ءىمصصصعم ءعصعمأا كبي 111 ةاغعاع لع

 ا" طغوجسع. (؟[؟هج. [1دل0ز : اكطمللمب 212[. طة 10و71

 328.) آب. 1. وس. هب 1, 311 66 5

 2م. ن4 1. ا(. 11نانع دهن. ح آس 10. اخ

 ]وو هزكعوستج ءا ]ع5 يتحتم ن0ع5 نحت, لقصف

 ]1:0 عنعصخر, هدا ةعتا لع امدنأ اعصحمو ذ 2

 نكدممذعر ؟هونعت 11. لع [[هدحصتصعتلب 111111111010

 (؟كعمصع, 184هز , ءا 31. ظ1عتصسقتتملا

 نب ]1 , 495 عا دايز ب آس 15. 020711711. 47“

 1, :هلو. حاس. 20. ثالثا 1ع كددق هاطءاهو] 6غ

 ون يأ ]ع اتاعع لكس انجصع, هرعم 11201

 ا[كطملاه , 21عام. ط1ط110و7“. 2601



 قالا 58

 هحاعع مهتكمم نتع 1'ةصافعفلعصا لكس مةردزرتمالا

 0 دصص عجتمد "منعا, ننت ىانتأ ءمصحتصع كل

 دنس حمس مم مدع (ممءاغر مز[ ةادحع صصتخ ةذ1'هع-

 تتقولتل. (!؟ هرعت !' كا/قومر 60. لع ةوعإل, عتق

 586, ها ن0. لع 8وتلقعر م. 2نم.] حا و

 تسع ]اه حتللاع لع يدععمسلل , 20نعم قادود1 نا

 0 هو»همأنتو , م. 3/2. ب 1510. ه1 فذلا

 هز ةهاتك-عراعدل مد.

 2م. 55,1. 5. 1[ نع ”ملزع. آم د. اة[ نامسع

 لوما .-اآن.د 2.« اآ) نص هانطأت ةلطومات دز جالت

 5102311 007070, 532, 23. تك آل. 15. 0007و

 11, 1و4. آ15ء2 م

 (نع معد عدا لن ممقاع ةادلنطتماب هرعت ظتاوأب

 و ل 1.50. 11 نانع هك

 هاموأفست , 11, ١قا م. - آن. 25. !1ةاسع لع

 2. 5در 1. 2. ؟؟هرنعت 6س. هب 1, 2095

 1.3.211 عوا مصاعصأ لع امدتل.» (ا' هرب. كن

 لعقوماتك, م. 678, 1. 20.) حان 5. ]6 5

 دوحلمدم ءق ينل رن هجولا لعععت ةعع مرح نعمت د

 ءعقا- ة-لتععر, اعد مدعماعد نكمونعصاعق ننع

 طماتك ١ ءحاموك 1" ءدجاعصلعع همانك ةكامتعصا نض

 دلع عمضصا لع ءع نينتل آنت معدامتا ةمعم»ع ذل

 ل1رنعب ح آن. 19. 60741, 8811, 37.-- 1.

 11 ناصع (ممدمت!. (؟؟ هجعمج دمع (ندجتنر, ظلك ل' كلطاطمم

 انس, طمسمممأ م. 85, ءا لكامط هاموأمتت 1

 101. 143 م.]- آس 17. 600177. ه7“. آ 10

 كش 1175211 00717 11 دا تال 55 0

 21117 5-1 ك6 ل 201 ك6 5625 251 : رص

 رصعاامصا 1ع جعسطع نبأ ةصلاتوسع 1'عالعا ةذ له

 مامعع لع عانت نحت ةصنتومع ]5 ءقتتقع.

 2. 59 , 1. 6. ]نع دءررق هدأ : ءعاه عدا دتتأ ءاناع

 ءرح مهرج مما هحتعع 1ع ددزعا لمصأ صفاتك تماتق

 000110115.-- آب. 7. هجو هلف : هعآو وا عماد

 رصعصأ ةدعاصحت ودزاط] عب - 1810. »هس. ». ]1 0

 1.17. 15 وهظاتال 16.2707 7 1

 //2.-1:. 10. طع ةعلق ءقأ نتتع ليلا 65أ

 1ك هام مامعع لع ليلا نق. 21-206

 "لطم اطهمدوتل دع ]از[ لمصف [طص اكطملا عوض ]

 6098 ءا دانت. - آن. هد . 01 نانتع ءمتا. حاس

 قةطمست1]!ةهتط 8!حطسمات0, 615 '105]4هتن , كا11-

 صمسصسغ قاعمءادملزتس , نامتا ءمدحا عم م13

 لسن ممقاع ة[هاعممطا] , ءا ءقا محمتسا انا 0

 1['ةساعتس لح ]101:1 ندمت, م. د0 كا داتلل. 2ع

 اعدصع لفدتومع 0116 «عصاعم ءعيمفءععم لع ءةعم-

 مطقصتعك نتت هقهتقدعصأر دمزا لكتصع ءءمامتسع

 ءمدصأطت 0دتودماد 0ع ]1ءااعد , دمتأ لختصع دانتاع لع

 رصمأم نتأ ةعم"مدمصم ءعدخ لتلطعز] يصعصأ. ( هدب

 ةاتقوا 1ع 1جالشأر م. 71

 2م 48,1. 1. ممفانع متاحا 10ر20

 مدة . آس 11 600707 311 , 52 .- 1.16. 20.

 ه٠. 1, 45.-آ.. .1١7 !؟هرعت '["طقماةطأ, 12

 (640. ؟؟ةلعام» , ًانعالعرب د 844 )م. 6.-- آس.

 0007072, 23111 , 53. - آن. 25. 110115 5

 ءمرددعرت6 ]15 1 ععمدد ةفارخ : عمم لمصأ ءعطمت

 مرمزع عنا اخمتاغ ءمصصصع نص اتترمامأاع لمصق

 دم رعد كان مدع (نطقضماحست , ظتامط هلتاعا

 (ن0. ©همعامسل , م. 4332 78 ابرك,

3457110 :12701 100 

 1510. آنموي كلذ. آن. 14. موال. هت 1
 /45ه.--1. دج. اة[ غامع !طمدم#!. آدع ةعصق لع ءع

 ىعرجك عما : ةنتكوتلفا ندع هت لتاأ كجم ةهسل

 عوام لتسع, لغد دصمص لفطسا ءا 10دونادع رن

 رتمصمدعم هعد رصماف نحت ممنعقلعصأ 1ع هانز عا

 مدفع لع 1 م"نلتءداتمط , ءا نلتع ىانتات عدأ 18

 ا]هدمصععم لمدصغعو ذ الزعم ءاذئمص ط»همطغاأع

 ]عد الكدسصفصتاعد ددح عصا لتع لع كانتك عانت م6-

 ل1 ءعماعسس. نع ةدطططتمص نامتأ مصاعد ممتد

 لع ة[هدواوروط - ا. 18. 5نعا1ع 7/6 لعد

 ”[ةلططح, ؟هرتعج 31. لع ةادصع لفصق دعق طماعق

 هدد ]م اول م ءاتمح 0' آطص اكطملا 1[ عدصر ]]1 , 5و.

 آن. 1و. طة[ نامع ءمصتا لقرم. آع مدمأ ىلط عوأ

 7011 ةحلط حن همددتصماتل“ (17 هج عتب 6706711712. 07“.

 آ1,دجد.) ةءامس ةتطودصمتطلت, 11/06 (ةترمأ.

 ةطعر طخ د 155) , 1601. 12 ا. هم محقتسا! عدا

 اع ركام, رصغسصع ند هرصعأامسأ 1 لععصتفمع

 1ءازخع لع عع صمت , ممصعع نن'مص لتا هنلتصمت-

 ممصعما ملط. (0نحطأ هنت 1201 و 120015

 هحتماتك ءمرقعتت ث 1ع ل1 077770 اتا 5ع اهانحةنأ

 لمص 1ه ممعصتغمع نلئاتمم (هرت. 11. 1"مءزناقع

 طممس. هت. 1, (450), ءا كلل 5 00م11011 5111-

 امدأ ىدع 1ج ©معصصت. 7. ]1 , دجد. ا[هتك آد

 هلك (طكماكأ. تا م. 16) ءا 31. 1[ءابتغعت لقصف

 همم اكمزعو (م. دل ءادتخ.) امص معمدقملتعتا
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 صم 1 هزت نق هددت ع داح عمادعم نان 'ةععال عصا ع]اع-

 ردع , هدت ع5 011 رهغ , 011 ةمصأ ةانقءءماتط] ع5

 لعو اعمزم لم علس عج ععو. (0نهصأ هتتتتتمأ ىوس, ([ان1

 مس 1م مصصممقااتمد لع دعو اعالسعدر دع معاتك

 روض ع, 1عم عمدصسم تعمق 2ع ةمصخأ مهق 0'دع-

 قل. طعذ دنصخ "ععمضالعصا هع صخمأا ءمحتصع

 ةامصأا امدتزداتعس هذ ]!'ةععتفةاتل, اهصلتك نتعب

 دانلكدصا ]عد هساععد, 11 لمزأا ةاصع اهدتاغ اص

 ان عا ] عند عرحأ كمدصحصتع ريغ. كتصسفأ, 0'همطغو ]3

 0 ل _ ىوس ادع معانا ةارحع ةدحع

 مامرن6ث لمص ءعجعرعم ننعم ؟ ععانت لن دصع !! ععص عم

 ممغاتماسع. (آأهرت. 6مم. هت. ]1, جوج اطص

 ماتا , (مردصعما. دمج | كا/وجمر 126 ءا1د7 لع

 1" فل. لع ظحسلمع ءاد قد , 163 , 0. طلعاعم علل

 2م. 56,1. دف. ةطوساتنله, © مو«مأنآعر

 رم. وي. آس. 13. اةاعمتأ, 81071]1106]:,]. 51

 1. ور. آس 18. مون. هم. 1, 162. آس

 110.11, 5880. -15710. 3 منذو ]1ع دما ر ىصأنأ
 11 !هسنمعدتا ةدصحرم] نعد 2 ىاعم مله ق نذل.

 1. 235. اة[نامع لزرع. سلا10. 5ءام» 1عذ

 عرممصستسمت كعصم 0ع ظوفذمعد , 11 دنا كمصصعت» ة

 هعدصما ]5 ةلعت» ع نيراج مه:

 2. 57.1. 22. كادمتدلت (8ما5 1 ه2 م 20

 [هلا هطوعرج عع يتتا طخ انعع اههيلكت 4.

 آم. 0'0 ]طقوم , م. 010.11 , 416.- آس.

 « ]ددصق دد مععذمصصع هان لمصق ده طستللع.»

13 55511111 21.0070 .1 ,2.58 

 آ.. د5. ©د 11غ, ةكمصخ 1ع (مهصصعصاهتنع ع

 (طغضءاطت : ىتش ناولاب ةموقرم بايت ىتولا

 موقرو ططخ اهيف بايت ربثلو ريردلل نم
 ىنملاب عفصش ةفلتخمم. 06 مدقددعع كمزا ةامع

 ةلماناغ هذ ءعدح ننع 11. ]هد ه2 كلغذ لفصق

 ةمدح 107ءاقورا1 077 أعد ]!؟ 6 عرردعام لعد 4كجمطعور

 2.133 ءا 436. 0ص رن 701[ نتع 1ع ىتتو عدا

 دتصع ةامالع لع متع, ءأ يدع مقنع مصفف مانع

 1ع بهنذم ىتو (707262 1010. م. 134) هدا

 صحم ه6 لقصف 1ع دعرجق لع اطعم عما. (نعااع نام

 هوا محعصاتمدمنغع ذ ءمأاغ لسد ةربح محتل ع

 لمصق ]1عو عنو كامو موس 11. 102, 7م.

 م معن ةصكاستسع لع 1 ننع 1ع ةربح ءا 1

 همسضذك 350. ([؟هرنعت ]طص اآكطقلالعوص , انه ع-

 انمدد لع 81. لع ةامصعر آ1, ةهد1, طماع /4.) 7 6-

 اهدعأ هلال 101. د7. (نعد عك موطوتكذءحأ

 صحت هام نه ىمح اجدع نست هحوتأا ممن انا د

 ؟ننأاأ بدا. (1:هرعم 11ج0ز1 اكطقلاد,
 [1611هو:. 1, د2! ,1. 6.)أ حاس. د14. 31 ناسع طل

 اكمدتم هحمصك معامطاا 1ع مدحفاعع لع ءعد متحاسع

 دعك, نانا نامتأ امدا ذ لدتا هللغ» ع لمصم آه مصع-

0 

 2. 53, 1. 5. 0م ةع مةمزمعالع 1ع ءمصتسعم

 ءمصحعمأ لع ءعانع ةقوصععر ةاتلحدسصا 1عوتعأ 2

 ةعفصع هع مهقذع لفصق نضع لعق مخعصتغعو

 اتناك لم طحمتك, ءا 10 تودع ]5 ادصع ةحوتأا ل0

 01 ةمورحن. ب آن. 13. اطوصق 1ع 00عام ع

 1[ طحص عفت , هد ]تار ةحغو 1ع طصحمأ مقلا , 6

 ناتت ةانتا : باج يك كالاب اهنع باجي كل نلف

 مدقلا نع 1106-5-4 1 و

 الل 1570 2700707, 10

 2م. 541. 10. !11غاع 760ج. ح آن. 17. كات

 آه 1116 لع 1هجبعكر هرعت ةطمت] ناله, © 0-

 و70مانقعر م. نار. ح آس 18. عموم. 7. 11,

 بآن. 10. 0007071 33111, 0. ب آن. 21.

 1001 ا 205 ]طع 2201 ضفاخ كنتوا

 هلماد ة ضفخاود.

 2. 55, 1. 4. لق مععصصتغسع ةلئاتمص ممدامتأ

 ةويدل دنت العد لع ةريكل. آن. 7 0

 ]ج5 دحقتنعع لتس طحفصتتقءلأأ : جوجكلاب دارا

 ةكم ىرقلا مابو ةبعحلا.- 1. 31 كا

 ندع ع105عر ىرحلا عدا 1ع موسع لع قت

 6 ىوط د عدا 1ع ةيز ءا. ح آن. 15. آنه تع لحد

 ممقاع طز تع دع ان[ لمصح [طص آكطملاتعقم , ]

 د50. (ةدج7 مرح عدا تعزل ع ةهحتعع 1ع اعطقلت اع (0طحدن“

 طعص ةطح ةلممتر, ؟هرعت آ11 كا, 6 هدعاتعاناو لعت»

 نما عدم 5و1 .) - آس.17. 11ةا»ع هدا .ب

 آن. د1. لص صمام ردصا 1ع محا علان ]م0111 1ع

 ءمصاعسمس ا. د ح آن. 95. « 1"هرحصع ةةلطع 106

 ( لت معتسدسص) رداجا مل 1.2560. ع3 فورظلا

 ةمزدلل ١ موصدتمدعمأ لغوز عمعم ]عم دلاح عطعف نت

 هدحأن نجع [هرحص ع 1212:1312, ذ1ه 1111 ةععم عع لعق

 رتمأد غعأ5 نانع مويلا 011 0:170' آل , اتم طع 5011
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 لع 1'هاتحنتعع المكلا هوز قطو خان ةلامعتو.

 76, هم1. 1.) حاس 1و. 0126-

 معادت ةهزواناع : نامزلا وه باتك نأ ديرب

 ىلا اورقتفا ثيح عمدقت نم ىلع لايع
 مهم داك نم نكد كك ان 254. 1:6 20 طوش

 دلوصتالع مرمممعطد ءرغ «دتطع ءمان75ع ع ا

 ١)1( مالتك الهتتأ م

 هل : »د 11 جه عصفت اع لفوز عصف نصع طحعمات "ع ق6 -

 مدتصع. (آ1؟هج. !"ةصاصملدعاتمد هذ 15 6 0007همأتع

 0 قططما1[ةلحر م. هما, عا كنه نور م. 301)

 -]آ. 36. آنا مم همصقتفأع هج لعتحع طمأخ

 مامعفد اذحص ذ 15 ددتتع لع ]1'ةهتاصع ءا 1مم

 مححصأ تصع مسصع هدج ن2ع !هرماع جلال غعواتما ,

 رصفتف لكمصأ 1ع مععصتعم» دعما هللثكع نص ىعطق

 اهصلتك يدع 1ع ةععمسل هاعص ه ةهتعاتس , هاخ لت

 رممتسم نان انصع 51 عصتأت عداتمس معاد عد زةحزتمالأ

 ةهحعع ]ع مصاعختع. الص ةاطمم امهصعقتل5 م>6-

 ةعصاع ]ع صصمأ من16-7616.

 20602 1 كاقو 0007070, 113, ن1.

 آب. و. ( "عدا ةقطمست [1جاطص ددطل 4قلذءلز ءوامصإت

 آطص آكطملانعدص, 1212/. طتمو. 1, 307, 208.

 15 2 م 117 6080.25 0

 ('ءوا عع نع ]1عو ععدتستسمت كعصق ةضدطعو ةم-

 معاا عصا نسنلا لع (1هإت. مالتق طقاتاب م. 8

 مآ. 2.) (طغضعطت كاع دسم هانحصتكع 0'قطمتنل-

 طموو عزم طعص ]"جصعقر نانت 2 مماتن" ان أدع لصحفلا /

 4 0'همعغم 1عودعأ ]اه مععصتغمع !هعصع لع هع

 ىععطع ة' عصرا مزع لمصم ]1ع مصغصصع ةعصخ ندتع

 نسماصغسع (؟'هرم. [ةلز1 آاكطملاط ب 1, 423.)
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 100. آرع 1201 ىافرلا عدا انص ةاتطوامسصاتل, ءأ

 هرج لعسمتل ماسافأ ة'دااعصل»ع ذ ىنافرلا ريحت

 1١1 بهسأ اذ «(ناطغسعءاطت لتا [هرما طتعص :

 بهذأاو رعقلا : 5 لهعب أرمي رفح بهسا ل اصاو

 ةريفح ق بهذنلا ندعم قدام 21

 مطور آه معصم 0 ةلئانمصح ممر ملأ ملقو.

 . اللمددك ةحمصطق ةزواناغ ىف ةجوع ]ع

 5[22312115011. ب آن. 10. 67. هس. 1,

 أ 601 لعافلل اينيم, 0ءوانف- للعب

 سصص1مرن6م ءمرصصمع !؟مصع ةعاتجعب. حاب

 1 . ق]]تدامر تلق (007001, 585711, 53

 « دوق ءقتتوع ب » ء”ءواسؤحلتععر ةدصق محماتة ع

 ىقتو نامتعم ا لمصق 1'همتعتصع لعد همدحق 0'نامالع

 نت, مانع امس, لغوتوصغصعما لعد :ةاعصت داق

 [متا5 لع ءعو نامل ءو.س آسس15. 11نا1مع !!ةدسسمأأ .

 « انصع !هزك نتنع دماتك ة30ق طاق 1ع عمان لد

 ردحتتسر 20115 تمانك 1005 لدحص صدت, 11-2

 رصغسع 1' ثدحتع لع 1ه اصطت ' قمل +. (* عا معان

 ةاصع نصع ةااسكتفم» نذ 1 ةةصحنااع ل: ةالصتماول-

 1ءط. (1؟هرنع» ك-لعووانق, م. 541.) - آن.

 لعد دطمماك لعماتت تينان لانسان سوفلا

 [مرححعما نصع مانعدقع ةصعالعماع. آه م10م6-

 ةلاتمس مصاص ءمدلع ؟دغ لتعع ندع [1دسس د !آذتا

 نص للميك نكح رصعاامصا 1ع دصوأ نوق ةهنعع

 ةلاؤغ ]هعووسع ءع لععصتع» دحما طدتصحغدع

 هدغ مسك محغام مام نس عسصعما ممادع 1ع ةهآعت].

 (17هور. 1ع 1هجالعأر م. 211.1, كا 1ع >ءاتذ كار

 كصاطما. ننهتجتاما. رج. 25 .) (نعاتع هلطوعتت هاتفا

 هصمصتسامع خذ 11هاطمصعممل , مهادضتمتأ طاعم "عد

 1عصعم ءمصاسع [1دعتس تصع 106ع لع معجم ءاتع

 0'ةحمتس ممدقدغ اعمرح !هدص 15 طخ غامم طمع لصق

.035508 66 

 5م. 5و, 1. 7. 11نانع ةهون.- آس. و. لعصلوت

 ممدصأ لع ظلك (لتح ممدح تدرب ؟هانعت م. 56

 1. 2) ةكمصغ ز'متع انعم ]ع دعمت ( 0: كطوتت

 23و 0) . مس آر. 10. « 0ع ل زصل عام عا طاطسسلاع

 مماصا. »- آن. 17. ة1نانع عمنا .-كآن. د1. ]طن

 اكمل عمص, .212/١ ةةمو7. ]1 , 405. - آد م

 دصتفمع نلئاتمدد ممدحاملا رمع. ح آر. 20. 6.

300 1 11142 2 

 2. 606, 1.6. تان ة[ددعطم, هرتعت كلطواتا-

 [نلهم © مو. م. سوو. آن 19. 5م 1عو 06

 لع 1 7201501 , 701: ع2 (207012 , ةتكتتت1 , 33, 306

 01: عتا. 0ع 0 هأغ ]/10. 0. 1, 50.

 ل آ.17. 67. ه7.

 2 0 1 3 [[كهدنك ةحمصدك مدتق لقصف 1ع

 [عءاع, ءمدرصحصع لفمصق 14و طماعؤر 0 آه

 مامعع لع عرتقي . (1؟هرعم ك-لعقةاتق, م. 10

 1. هد.) - 1. 8. ولك. آد ممعصتفمع 60ن 10

 00 ا ( ١ هرعت ظل هصسمعمل , م. اياز ب

 0-12 2ك لبق. 2015 ةلوصحو ءطقصعم 1عق

 0 ءا ةزهاناغ 1ع مما ءيق لمصت 1ع مسم-

 لا كلذ. ]..18. 1 'ةتاعتنا"



 ناهز 00

 لح ةهصععم (؟1هرن. ةهييقدت آآأ ل © ءدع) عالم لعت»

 انها ةسر 1, ابا .إ حط 10 (ناج نا عطت جه عمصع

 مع 6غ انصع لع دعم م06012دا1103 ةاتت 1ع مم غم

 لعد ءكدمودعد حمص لهتم عد. - آن. 20. 1 7054/1

 2. ايار. ح آن. 27. 00701, ةناكللو 1.

 2.67. آب. 22. نهد ةظعت 007471 ماكل

 53.-].. لم لا ةءانلا

 3 آه مادعع لع ءانالا: 1 5'دوتسملا لح 7205007

 لع ]حج ييماصت غصع !؟هرصصع كمصأ هرج ةنتدقلا "عع

 اندصعاطغ 1ع اذ خذ 15 قص لدن ع5, د ءةتتقع لان

 ردغاسع ءا لع اه مص ع. آن. د4. 11نانع 4/7.

 1. 260. ة1[غامع ءمبد1#. 5عطك لتت 7عو :

 « ادع صع ['ةمعناعدداتت ممان ماعم 0عع» 1ع

 ىءداتععك لع ]1'اطمطت اهاتفص ( لع امص ةحصفصأع) )

 لع 1عو هل ةصاعمم ومد 0غزْؤذن مدمتك 1ك هامصا

 ق3 00 ا

 20 15ا.- آد. 6.

 10 00 ةرعرا1ر 5 ةر. تكلا 10 00

 دكت وو. آه. 13. 11 ةنامع ةهقااء.-آ. 14. له

 ممعصتغسع ةلئاتمص ممدعامتأ لاق صخقتف 10]-
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 ممتأ ءوا 1ع مدح لختصع !ةصصصع. (1'ها:. مانتق

 طوق, م. ١ 24 , لعمصتغم»ع اة عمع) حاس 15.1161

 اروهاا). آس. 17. ][ناصع هما. حام. 18. 00.
 هس ]1 وق. طبع جك, يتق عدا لح طصغاتخع [هقااأار

 وى عدا كام نص معد لت 6معصتصعما. 1 1 ها وأ

 عاتوو6 نصع عدععتم» لفصم 1ع دصمأ ٍِطْغاَو ونسنل

 1ةحتأ معصوم ]ةعع» مدن طا ددصق 12 ءمدز ههع-

 انمص عا ةحعع نص كانك ارميدعم. 1 ءالع عقا ةنتققت

 12 1ععمصد لع (نط غر عانت .- آن. 20. 11 0إت. 7

 هم 1, 226, ءا ][1, ةوو. - آ.. 22. «لالوص

 مؤرع ( قطو ظعععز 1هتكدوتا ه مص طحمم[ع-

 مدعمأ 1ع اعمر لع 5ع ةلصتع. »

 م. 6و, 1. 15. ة[1نامع (ةمسأا. ع آن. 16

 لل هت مندل م.

 ط. جمر 1. 3. اتم طحفساتة عل م0651 : رجش

 ةفاخلا ثيح نم ف ههبشا ىا ءىق ةاكح
 لاوؤسلا ةعرسو ماظعلا نهوو ىوقلا روننقو
 ريقف ريبح جش ءاوم نطغتعات كتأ: ء غلا

 رك دا نق ةرمع نأ دبري لاوزلا نسنعب لظلا

 2. 65,1. 8. مسجون. هن 1, 6. 5ءدلعسصعسأ

 ]م ؟مرصصع كت مرمى ءناطع عدا ةلطعسمماتتع ءاد

 ]ع دعصق نانعر علعع هنت معداتقع ءاذ 15 م0-

 اععانمص لعد 3ةحعوطعو , 1ع5 ططتطاعد طصحمطصصعو, غ8

 تتلق امدتعطعما ]عت ءمصاسغع, لعر ز عدصعصأ

 [هرخاق ءا ةصقا هومقط]عوب ح آب. د5. 1ع هعو

 لعتح طحمأفر ناتت هما عد 2201201: "حصص عحتمم ,

 اع مريعضوسعسار نادك عدا دنص طصمأ مع0رعر انج

 ماتوتع © نيا اذا صاعصلسع مدع !'هضاغءمل

 لوعرار نحت ءقأ نص حما انوانسع. '10ند-ىهانح ءطغا

 نابيب ةفاضإ 1نوزئدع ]ع5 قه هعممدند لفصق 13

 (2 001771. هت“. آ1, دابو. حج ل. هال. 870ه. هت“

 آ, ةدر .- آ.. 27. ]م طدامتا1ع' لع ىة//12 كنا

 ]اذني هد دج لع !طغوتسم (657)

 2.66, 1. 2. ىف. لمع عامذع لمدصع 1'-
 رماتعداتمسص : نكملا [نه ريمأ مز ا

 آب. د4. دمحم ةامتأ, ةءعامد (نطغععات, 1ع

 صمت لان ءاتعتدل ينل محمصامتا. حان. 15. آنع

 201 هتسارأ رصقسوندتاأ لكمصخ 12 مععطصتغع

 ةلئاتمص. 11 ىع لئا ءعمعصمصا لهحصق نتعالتتعف

 رحمت 15 صتأك لح (نم»عمامتع لع ل[ ة71621

 ها لمص نسعاوتعك هتناععف 11 ه ناغ معدحمادعف

 مونع 1ع مما ةنسلا نتن مع لمصصع 1ع ةلتعاتل

 ععرق. 11 عدا ةصعدمعأا نت كطمتت الا دمصحمط هلا ثاغ

 معمم مص [ حتصعأ هدف ءادعأ لع جمد مدصات , عماطحتت

 11 عودا لثأ 1ع. لطص اكطمللتعدس (1 0 8502)
 لثاأ ةعداعمصدعما ةنس نيرشع ى قبف

 ةفذلحلاب هيلع و لتاقي. تعامص ”1ءطعانت

 ( 11 ه7: 054] 1 ءغ 15 عامدع لكتص لع طمؤ

 محمصة ءعتاق , ذ] دع كد ىلتأع لعد اكطحض ل1 [ذ

 ودع امعمع ةصقر ءا ذل !ةسسلعدتغ لمصع ءمرص

 ممعملسع لفصق ءعو حتصعا ةصق 1ع اعدحرمد عنا

 ءمصصطملامتا هحوصأ 0 ناصع م«هءامسغ ءدعأ لع

 مهسات. اكد ءالعأا, (نانقعمامست (آ1, م. ةومومزب

 رماتق هدم عمل نسمع قال دامس ةعمرت1 0'ةطوصل

 دمانق الد طعص ةلممسدو زاتكومق 15 محم“ 0ع

 ءعءابتتح ب ءا مصصتصسع ]جد مم[ لع لدلك اهددطع

 لمصم !'"ةصصغع 65 ( 1[دكواتلت , 1100:0] ( ةانزحإزت].

 ةن. م" جد 4) , 1, م1. 405 .). ءهغ هءالغ ل فلح

 اداه عم ج8 (آطص آ[كطهتانعوصر !. !.] , ذل ةاعص

 داتا 1ج ءمصاتسسماتمد لع ءع ناتع 20115 5



 قالا ول 59

 و11 221137 , 0 مق, صم 1 هونع» 1ع همصحتع

 مقاتل ءأ لتعع هلك قرع, لع محغصع نسامح 06-

 ردنا لندع متاح يط ةفيععب تروم. (نعررعم

 ا ءمرصتخص ع هد لق, طعم يتم عمرعععاعمد عاب

 نبط ماخ انه ة1ج مادعع ع نيط ماخ 011

 نيط ىنِم متاخ» 5زطوتح ةتاطت  ةقتضعأ 1

 رلزا ا ثبإ اممتاحصأ هع دصصمأ ءمرحتتع همز ءءانآ

 01 1ع دعمف يتنا م"نوعصاع. ( 0همدت». لع

 كزطمتستةهتطت , 1 23 .) 1. و1 . [١ نام 1

 8. م3, 1. 3. آه عامدع لكتس 22321150

 0 |نيححتا بركلا كلها ول ىعي

 قرا ىرك ىنخلفال.- 1.4. 1ع معن و

 0 ةزواناع : نأ انكمم ناكول ىأعي

 .ىنجتقمب هنيرتشل ايضام ارمعوأ اشيع ىرخشي
 1.0. (ع 7ع عوأا نص م84] لت معهصمصت

 لقصم 1ع محما ةشيع لدن ١605 م6عم0ءرواب

 آن. 18. عا هنن د عع لع يددسصمل ط عاطقتل 3ع ادمان ع

 خ1 ظلطا. مها. طصو5. ةتوطعق , ةصعتعم !م>5[0

 مث 550. ب 1010. عد ممدصات3 علاق ممعاعصأ

 ورع 3 15 مامعع ع رمع ننام ]15 ممعستغم»

 1[601هرج. ب آ.. 19.11'هلعك هع ةدععم مانتخ ام

 مانع ماعتطو لع ءءالع لعقاتطساتمه. (1'هرنعب

 131. 111 , ©هدعا. 0. 841.1, 566.) آس

 آلموعب طقسم»م 0' ةصعمتتلادرتذ (60. لع ةاحصعإر

 رن. 5 ءا كنت. لس اعجاع ةقطعت

 طب دلير 1. ج. ة[ةامع مماهعمتلأا. 1! هرعت مانتك

 طوق, م. 220.- آ. 18. اادقنط (!. !. م. 18)

 [دلأ معوومعاتع 15 ءمصاضخلتعاتمط نأ ءدتكأع

 ءمارخع هع مدقددعع ءا !' همياتعدنم» لمدصغع

 ماتق طوق, م. 348. ة[هثد لع 3067 3 611

 ]نسصغسع ]1ه 1ةوداتستاغ لعد لعتح ةصملرة عد

 (( مم. هت. آل , 637) , ءا ع5 ه هاسصتقعم لمصق

 نع (نمهبدع امتع ر م. 083. (0ه ممدتدتلا لمع

 511مم05ع 11 ةينعم , لع مغصمع ناتع لمحصق اع

 ]مدددعع م. 345 , !'ةصهلروع عمدسس ان عماع مع

 5'همزتموعرمتل مدق هذ هع نتنامص ]نأ ةرسح. آ2

 دعاداع ةصعجوعاتطتمع ند'مص ممادصعمتأا معم-

 هاطع» د لع ةدعر , دع تملستا هذ ع نتا ةتتا

 لن لتعع ريمضلا نم لىب هله مامعع لع نابب

 يهانلا قلاب هسفن هيشف. - آل. 0.06 755,

 لحن محغاسع ا مدصتا, عدا لحن ممقاع ةرماطقإ“. ( 1! إل.

 طمس را. 61 7".) آن. 22. آه ممعصتغمع 6لئالن مد

 ممل ها

 رجا س17 14 2م همنا 11,542.

 آب. دو. «(اعوأ يناعص ءالعأ هذ صع معاتأ 5

 هرسفعتصعت» 15 طامصعطعس» لفصم لعق ءتموعق

 ةطقاسمتغعور ةعدلعمحعسأا, ءاآلع دا تصع لعق

 ءيتتقعك لع طغعمتتام, ءا هد ص'ءصحطعءالاا تصع

 ءدمؤصدصعع نتن عج 12 5ةةلتقدصا. ١-ان 21-3

 (ع5و كعدح ؟ءععد, لح مجغاعع [م511, هدجخا ناغ

 دغمدصغد لفصم ءءالع ةلئاتمس , دمع اه 101 لكم

 صصفسا دعتتغ لع 811هالطحمص»ن21 , مدع 1عو طحماق

 رخآلا لوق قو. لكم كما, 1ع محعصتع# انعاق

 دعتل عواأ ل' قةطوتل ذلط قلطمداج , عا [معصصع , ةع-

 1مم 1ع 7ءاصعأ ءللعطت [. 465 .١ 1ج ةععمدلع

 مصم16 لخص لتكاتوسع , كمصخأ 1ج م"عدستةرنع وأ

 ك1 000

 0ع 1 لك نع
 [.عدععمس 07 تك "نموا عمدتخ ل'هتلل عدسو, لخدصع

 222121616 3 ءمصخ عصقطاع , 116 ععمرستسم 6ع

 063 لمصم 1ع مععست عم. اك ملم , 12: عموز أ عداتمط

 ةعوطع مع مععصعأاهتا مهقر لفصق لعاتع "علو

 نتا دع در عما ةصحصغلت دن عسصعمسا, انصع مع

 ؟هرصغع مدع 1ع محغسصع مممأ مز5 لمصق 1ع محغسم ع

 هعمق, هأ 11 ةهوأ [مجأ6أ لمان[ عاتح ونانع 14و ممقاعو

 ةوطعو هتعمأ مات, مطلع 16و 2ءرودصق , !متدعع

 معيصمصاعد» 15 عكممع جنت 27201 هكاقتو ا عمت عد.

 ط.دجو , 1.5. طنعطدغاتمع قا: لقرم وزي لماك

 بل 1.15. 11ج , عد لمصطتقتتا 211 0 ميم

 1 [عصحتصهتكمو لم 1ةصتصتس , 1'ه اعدتأع مصحوب

 ةلز ءءاتك م ءععاطمل , ءمصصصع هز هع صصمأ نامت 0011

 1ع دعدق عا له مصصع 1'نوستحماعصأا لع في

 '1'ءالع م'ءوأ م5 1'هراستم» 0ع تطوان: هتلل, ن1

 رجعجس عا ينع 1ع5 ةدتطوامساتل5 ةمزعصأ اتمتاغد هلع

 ل ءعاتج ص عصأ 011321 311 15 ةعاتا هحعمأ , مهتق

 هر ]عت مرق ءتوطأ ]عدت ععصصع مدحت عانأ عل

 (1/ هر. انص ءدف هةههامعدع , جهت هج 11 . جم

 --1 جرع كعامد ةزطماتسهتطت , زل



 00 ا شالا نا

 1["ةعععماتمص نسل مخعصل لقصف هع ممم ععطع

 لغفمتحع كس ءطهللفعص زد: «دعصلمع.»

 ظ. وج, 1. 3. ة[غاجع 1ع40] هم. حاس

 ةرواسجملل , ءاعواف-لتععر, نه متكع لدن 015128

 06 15 معغمموز هدر لهصم 1ع ممعسصتعم طغصصتق-

 انعاطع لع هع علو.

 2558, 1.0: 2760: متن 701“ 1! 2

 امه. م7'لهالعر ]1 , 831. - آس. 22. 1[ ةامع

 د71. آادعت اس. ]نع ةعدق لت 75 عقانن ةواتع

 دعصخر 1هعدودع ز'هللقتذ 15 هز (دصحمص ةصصفصتعإ ,

 11 ؟ةللذتا, ممتع 12 معمعمصطخ عت, مهمات ع مقنع

 1'عوعهلتع» هذ 12 مدعاتع 12 ماسك ةلععؤع لع اه

 رصهتمما». (؟]هرعي ظتامط هاموأمست, 701. 11,

 101. 27 اذ.]- 1. 23. 0060707, >1, 12.--

 آن. 25. ]ع :عمطع ىأر. لمهصم 12 ةزوصتط ءداتمص

 هواجر ماك ناناانس ءمرصت] ةدحعمأ ر دصقتم 11 عده

 لعد, ءمدحح ع [ها15 1ع5 6 ءد 0 منت“, لفهصق

 1ع ةعصق دمم67 لوو“. 51 لمصق ]1ع ؟ءات5 قتت

 [ةهلا 1'هطزعا لع ءءاتع طماع لاقتمب 06معهلهنا

 لت ١ ععطغ ىأو. هرج ممانضتمتلا "ة0دتعع : نانأ

 معوملع تصع ماغعع لع مبمصصقتع ءماححصتع ان

 دماج 12 ععصح عما لع طصصعد معاصعد, ءا دانمم16عت» 1ع

 رصمأ اني الث 51, دنت ءمصا_ضقتتع, ءعدصمأ 0 فرمعص ل

 كلت ؟عمطو ىيفخت , مدصصع 14 ماعد 1ع

 ءمصحتم عمام اعدت, 12 ماطعخمع دع تعول عرتطتع ةاتح

 تنص دصمأ نحت ةصلتوتع 11086 ةهدنق-عداعم-

 لسع لتس ةععمصل ءمدحم] ص عصا, 6ع نتا عزا

 ىدصاضتسع هذ 12 منولع ىدع 1ةوهدعالع اهدنق

 165 عمسس هتستعمف ةت'فطعق ةمصغ 0'ةععم»0, ءأ

 وتن م«مطتطع ددصع 1ءا1ع ءكلتمذء. ( 1/4

 .٠,١ د17. (نموبسعتل. لع لع ةدععر م. 48. لطص

 قلتل, م. ده عن 1ع 15ه لع ك1 وانت ةنطق ,

 101. 8 >.] 11 ه'عدأ معنا غاصع مدق ةانمععأملا“ لع

 رمعدصتلانعت* نانع 145 طصحمأف لعرماتتق عا لانكوم ان

 امتاكدع وع ائوءدأ رممك لقصم 15 عامدو ذ 1ة-

 ندعااع ءءانع مماع مدعدتا ناصع كدم“اتصأغعر

 ءأ ةممدم ا عمص عما مدع ءمصقغؤوسعسأ ذ 0ع ةةعإ'

 1نلح نل

 2م. دورا. 3. 5ءامص (طغسعطت , هد ءداعمل مقنع

 امم عاست نتن طعاجواتحتع ءأ زانت م

 16و رحمت اعد لعد هطز ءاك مع 015. بعد لان115ءمض-

 8. ج5, 1. 6. كلل تكاماد هلت (07071, 53711,

 1.11. اة1ذامع امدتاط.؟ هزت. لمه. هعاعل

 1838, 1, 376.-1.. 14. 2ع تدعون د لمدصغ

 ءءانع 5ةوصعع ةععمسج مد عدمع ل*دصع اه عانمص

 [مدصعهتكع عا لع مماعج لقص هد (077عءامتدمالتع

 هجمطور 01. آ1آآ1, م. 165 أ ةاتتلل. آن

 نابوت 0لةدتئمع ]عد كعدح ماغععو , !'ةعم» ءا 1ع

 معلم نحت, "عدصتعك عممعصطاع , مصصعمت ]'طقع

 طق]1 عمحعما ءمصحما عا لعد 01 عصامتنا. - آب.

 110ج. مهجن. هنن آآ, 240

 2. 76, 1. 8. ة[نانع مجدا. ح آس. و. 0

 دوعع ((نةجممامسس. آل, م. 185) ءا يتعاوانعق

 ردقصا 1 35ععلاك ممرحاعصأ ثيعبلا. ملم ئيرلا,

 110هاطمص» هيت هزهدداع : فابزرملل رمجطا ق هنارقر

 عءوا 16 ارعشلا مهم 0ع 1)1150 اكطقلاؤ.ل

 آ..1ه.31نامو مهمل. آند سالفإلا. ؟1هذع
 معلق نانع 20115 2313155621 هآلطاع هعو 75و :

 (همح طن عم 0'هكدتسعد هت ع مدعم نعوذ طوصصع 5ص

 ندع 0'دداصعد همغ ه6عات ئمعدر ءغ ءعمعسلهصغ !”ةمع

 ل1 مىعم عع صحع ءمادمدلا 18 ع5متعهغن هد!

 ["عمصع, مع محع اهلك مه5 0ع "عمءمءاطعق اهات

 1112و. [رهت5دوصحم] عد معممو ز 13 0عولصمع 5'ةععمرسم

 مان, اعا1ع ند'ءالع ه كاع ةعاعم

 [1عدصعنح هرج 722]طعاتصءعات> لهم5 مجع5 عمأمت-

 مط15عق , لع ةدمعهل هانز هان5 01551 معع مصعد طاعصو د

 م5001 عد65(11. (( عاستعال عدا د عهتسم عمأ ىص ععاتت وانت

 لمدسدع مغصدع 1همدندأ] ءوؤ لهصق 1ع طعومتسم

 ()انخصأ هلت 5ع ع5 ططمأ5 ىع قابلا

 دموعم (ممهت. هت“. ]1 851. هدد 12 داعصتح

 طعدتمس مدصاتعسا1 غمع يدع 1عو قكعوطعو عم

 مفعتج ةئامعطعسا هتخ ؟ةمطع قلتا, 02

 2م. 312. - آس. 20. 0هناا. هت. 11,

 - ]. 24. (0نعاوتعد دمقتا1502115 مماعصخ

 كسلا ىلإ موان» يسنلا ىلإ. 065 كعتع 16-

 يحق "عمر مد عصاعسأا لعدم ةتتفأ 5ع 6ةوول عدص عما

 ةلصتئوةط1 عد مهدد 1'د0ز ءءاتك مععطقل لغماحةسا

 لخص معمطع دعما. ( "هزت. مانخ طقاتأكي م. 78

 ءمآ. 1.] حل. 25. (نع لعصتح عند عا لدن طخغأتع

 11 محما1. ب 110. »وس. هم. 1. 508. -]آ. 0

 الكدانك معصقمصق نانع 1ع طحمأ نوبؤلا لمصق



 فزنا نك 91

 80. م. 20) ةماجاتعما هكعع مدتفمد» نتأتل اتا

 116 نوع حتت حمدت 0خاتل, 16 ١ هعاطع ناك ةامسأ

 1ك ءمجماءا. 1١( هرعت 6 سصحتمتمع هجفمطعر []

 122.) آه 1ععمد انوع دع انماتحع ءءمعصملمصأ

 لقصف مزق طححصات3ءتتلاق كح ةوطحسصت ءةحادتعع لع

 (طغضسعاتل ندع دمدتك هكمطخ ءمصقات] انو. آلم

 12201211511 مهداءرتكأف , هام مامعع لع لواقف.

 -اآ.13. 1[ ذاع ةطهك10]. ![هدنكق ةحمدق ادلأ كح

 (معرع لمصم هع دعو 1ع مما اذأ 1111032011811

 لمصق 15 محعمت غخع نثلئان مص - ا. مو. طبع محا

 | نهو ممصرمادعع 1ع محما وهو لع 1 ممعمحتغع

 6ةلئاتمح , ها ]ع دحمأ لوعفمب ل تقم |1811.

 آ.. 20. آ[0هزتع2, قانا 165 لت ةمعمخعو ءوز نععق

 0ع هك ملئ, مالتق طقق , م. 208. 1010. ثان“

 1ع عمدت صمت ععم قلت طعص آد, هوب. لطم اكطقل-

 انعمصر ]1 , 45و. طع ])1ءا. لمع نتا( ءراف لذا

 04عاسأ: قارولابو ىنيقحالاب اعنا فرعي ناكو

 رهشا ىكامرلاب وهو. آن” جرمان ءواتم» كافع عا وا

 معها ةاعمع ءدصمضتصافع هحح 1'ه/ذأ» لع تعا ةند

 اعد. (11 ب. (ن01 071, اتكت11 , 52.)] - ل. 21.067

 ردع 42. - آن. 22. 11 هرعت '1581عطأ 1

 (نل. 8ههموحلتعأا) , م. ى عا »وس. تح ]آ1, 61

 ب ]نع موقودوع لع طاوتتسا 5ع اتماتتتع م. 3. ب

 آن. 25. 11ةاع موا. آس. 27.1 هزتعم م.

 2. 81,1. 9. 1هزتعم م. 42 ءغ 18 سماعي ح

 آ.. 11. أسعت. 0عاذع مماع هوا انتفع لعد عاموع

 لكس طممصتن 5 عض لع [آدستس. آب هسساعمم ان نامطأتا

 ]1 تغواع ندع ]عد طحمأك نحنا ء>مرستسم ءاجأ ان 01

 (اعد) معاند عرجأ ةامع طصتك هنن ممططتصماتا ءا ة

 ]'"ةععتدداتل, امداعد 1عق هك نسع هع5 مماق

 معمح عدا حاس ص ةاحأ حمص تمد هكا عع نط

 مركمصمتمل 011 1112 211116 مقلرقت, هد معانا

 لتمع كل 2 ها كل اكو موعع ننلمم معانا

 ك1 كل كو ءا نيز جيو (17هإت. مادتف طق ,

 ]. 13 ءأ داتتح.) 1135 15 طحمأك نانت طع معانا عدأ

 ةارخع مصقاستتام نحت'دح عع !ه7: لمح حان امدحز هاتدكف

 معواع» ذل ['دععدفوتا“ 0ص مع معتأ لمصع مدق

 لتعم كل 6-0 موركعع ننام 2ع معاتأ 8

 ل1 عع صمد ماد كسعنت. - ].. 1 2017©

 همداعر 1, 056. - آس 14 ١
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 دتل(عو ةعدطعو مع ةمصأ مهق 0'ةععم» ىدع

 1ع لعمأا نت'ددتسمما عع 770077“ لع مغءاقسم عت“

 دصع مةمعمدس معصقع لعد معاصعج نعتتع 1ع5 ةماصق

 ممتع دو اعمانحهتلاع معدح عصا طدق ةحمتل ءقاتح

 دفعور ممحتق امان معحص اا عدا لح طحمتسم 0'ةع-

 «عماعر» هعاناع [ةعمدحإ» ءتقع ا 1و رمق [65*1

 1' هاء ]ئطععمص عدا, ءا نع دعرعدتل ذ ءعانع معص

 رصتقؤتم» نانع ط[دعتس [عجدتغ ةهلطتختمم. 0م ىةثأ

 0'هتالعتس5 ندع 1ع لععمتس5 لح طحتتخاتاستدت

 1*ةعدصل لختس هطز عا معصلتت تال ه اخمانتت6 [هدع-

 ممعصت نص ءطقمتط»ع ذ مدع لم ءملع, ةهانق 1ع

 ممدد 0ع ةطقللا باب.-آن. 4. ©د 5ع مهم

 معا] ع ودع 1و ةعغمع ع مدقذع لمص 13 طصمقنتت6ع

 ءا ندع ]عد 8لغاعم لمزحعما رن ةاصع ماهعمو مقنع

 روض عم وو. ب آن. 18. 0007671, 1ةالالآ1, 20.--

 آب. 20. 11نا»ع ”ءلازعب. سام. 23.0670.

 5. 85.1. 4. 1[ نامع طهمتال آم. 5. "همم

 ناطغصعاطت, 1ع مععصتعم» طغصتماتعطع !دتغ هلل

 دام هذ ءعالع مدعمأاع لس مممطغاع : لك دل

 لكتل ورتسلا !ذاق رديابت الهارب ىانلا
 همس, هز هلع (ناط غصت ءاطق , ]عم طصطصطم عد ةعدص ءاا عصخ

 [ةعزل دعما 'ةععم»ل ممددع 1ع محدل , مجقتق زق

 طحقتق مدان 1ع طاع. ح آن. 7. آه ممعصتغتع

 ةلتاتمد هئاعطاتع ءعو رعد ذ قطمات 110135 :

 طصقتمك 1ع )ءات»عأ هللعل» (آهل. د5 ».] ]عد كلع

 ممسمت 1ع ممقوزعج ل' قطوات ]" عوق. آب ءععاتتط

 معرس مناع جدتحع صفت 15ء11ق 1ع (نطغرت عطلت : 65

 دحمصم 0'ةهجامصأ طحمتصق طغوتاف ذ اهتعع ]ه ءمدح

 مععالمص, ندتع 12 ءمصاتقام» ءصانخع رف ©[ ون

 عدا (مؤو-امعللع, عا ندع هعد عتق مولظقتفةعصأ

 ن1 عرصصح عسا هلمعودغد ذ 1'دصحت ءا من01 ععءاعاتت"

 0: ةطمت 1"ءععوك, ة4قلطقل ءللهمانله, كمصاأ 1ع

 عمدت, ممعاقصغ 1ع ممدح لع ةتسقلع ( آل ءان-

 معا هلام, 3و4 >2.] , ءوا ممعصاتمصصغ

 لمصم 1ع ل ععمتع» طغصتفاتعطع لدن مهقددعع كانغ.

 10'هتا] نسف, مدع نص ءان عمم ماك , ذة ل غدتعصع

 ةتنقذأ 1" ثامز1ع ع 11كم ةامتلع لع ممعسصتغمع

 عممصسل عدم ل. 8. 11نامعا]ممة]. وعتسممح عدل

 امصعع هرج ه دصقتصاعمتت 1عا ءا لمصق نتتعأولتتعو

 دتتاععو كاماتمسف ممغاتعدعق 1ع !عمنما» ة15 طص

 لم ١ و.ت-لدد . ل1 ناصع (لنمممأ]. ![هقتك (11ماك



 فانا ١ 92

 ةصعامتمع, 1, 350, 351. 1[هاطمص»ثتأ , لمدغ 1

 انما م1ع ه 1محصعمت عااع طماع ب ةزمانأع

 نسمع 1ع صحغاع ه !م»عن 1ع ممقاع لع هددطقاتاتتعا

 1 محوا ءاخذ ذ نكحز (171هزتعت 27من. هت.

 1: 503.) ت7 آب. 29: 2ر١ متر 1 520 11

 865 1 86د: 111, 2. 1, 56.-1.. 19. 11 ادع

 طماط. ('ءدا 1ه ةععمصلع محمتاتع لكتص ءجو

 لس ممقاع ةلاطدسمل ( طةسس» لعع هادم 7086165 ,

 101. 5و م.]. - آ.. 21. آنع 7هلتاط ءقأ ةماتك عطل

 لمص ]د ممفوتع ةعفطعر 1'ةحوتم كمصت 15 ل عتع

 امصعع تدمفءادع ]1'ةسدفصا 0'ةمم»معاطع» لع

 1'هطزعاأ لع ةمص ةصحماتتس 4لطقسحمط طماتك عن

 مر6ةةعصاع نص يعسصرت] ع لفصق هع العا :

 22 1 داب
 116 عدا لهدحت]] ءانعر ةصحمهدوتط] ع لع !نت 2ع عقذءت

 آه مدعماعز نص عدملتعم 116 ذل دج ممعاع ءا عصدح

 ررفعاطع 1عو 0151[ انق.

 آلم هيام عصام طماتك ءوأ !هدنعصت لفصق

 ]6و ١ عركو ةانتكوصأك : مب عسر 44/ 0

 اًبيرف هيف :ىرن.ال ب رهه ليللا |ذه َتْيَل
 ابيقر ىَتْح او ك ايإو َىايإ سيل
 طاخشأ هذ طتعس نانع ءءانع هدتغ عثغ 12 كسنمع لحم

 طمأك , 535 16 20105 1551005 معاذوصم عر, ع>6ءمأم

 101 عا رحمت , عا ددصق ناتع 20115 ءانتذذامصق ْذ كعهتص لع

 اند عمن عد!

 تاطماتحتةهتطت كاع هع وجو (!01. 206 كلر

 هةنفع لع !'ءعمحرامز عاسدم»لتصقتسع ع كا

 كالقكل سيل نتت, 23 6ع 1'ةععتمةلاتكو ميخعمل 1ع

 دعدق لع كلا. ( 11 هرعت 6مم. هب آآ, ود )

 110-7. ]'هماصتما . . . . عدا مدق لاتكأع

 ناندصأ هلت ءمصاعجلاع. » 125 نان ع] نعق 1123-

 رانك ءتتأك , هد آخ : باويعلا ىنع لاك نقف.

 آس. 24. 2مم. 7 1, ج2و.- 1. 26. 8[ةانع

11010101 

 2.85, 1.8. 1[نامع مدمن ] .- آس. 23. 5

 ةحمصم !هتأ مآ تكن عجعت ءاطقصس ع عدم عراق لقسم ءءانع

 طماع. د" ]هند هحمصد لغاوعاطغ 1ع جعو لللت

 طعص طزدطدلمط , نتن نأ لح دصغامع !60) 2:

 29 20115 370115 5 محم ة1ه مامعع 0ع مكحم

 هجماع, آ], ندد, 13, طماع 1. حان 17. اند

 حفص ان 5عضأ لس ك0 , ةهتوتعأا ءعالع طماع ءرأ

 عصمت” نع , م01 وو اكل تو ناكل 1152114

 لقصف ]ه مدخعستفس ع نلتاتمص. ]رع م40 ءمرصما نع

 1ع محغاتخع ا طمنمأ] لع ع لعصصت عمو. حاب و1

 طوب. 0. 11, 4. - آب. 55. 0م هه عصلتةتا

 ماسافا ذ اهيف. 1. 25. ا(عدحمو لع [[وصانل ,

 ]!؟نددعع لع محمصصحتعك 0'هع ءا ل'هعععملا نامت

 لعععمتب مصع نذ ظدقذم»و ءاذ ظمعلمل , ءا 1'هد

 مع ةعرتتمتل, ممتن" 1ع5 طعومتسم طقطتاتعاك لت

 مختص عع, لع [مموصعمساف ل'»» ءا ل دعععما

 ني مص ةرمعادتا كم هممدد ععصفسمل لع ةضاوق

 هان مون. 11 مدصدتا ككل هع نتع للا

 1ك (طغضعالت, ندع ]عد [عهوصعساك لدعوعسأ

 ممم ةتعصا 1ع صمصص مهحاتعدا اع لع سودنح:

 06 رماسم, 11 مموتلاع لكحص اغهصمتعدمعع ل']طص

 آ[كطملل عدد ندع ]عد [دوصعسام للم ةامتعسا

 هرمز عا 65 مولم. 1ك 11دك ا؟عاتأ كدصق لماناع

 مدصاع» لكن اعد ص عصا ل جعععداب نينعأ ةتتسدتأ

 رج ةاعع 1ع جماسسدع لكتص ا[معصحعمأا 0'ه» نادت

 ماعنثغ ثاغ يدكختصع ظمعاتمط لكس لتعطعص

 موا لتسع, ككدصع ماغعع ل دعععصا ةوتتلة»

 ادصأ ةذرمعتسع ةذ 15 ؟ةلعتم لكحص لع صمد [تدصعخ)ل

 مع صع ظنا نتع ماسك لكتص ةزغعاع ةهرعغد له

 مجمع لع [[دعتص ندع 1عد محمصصمتمق ل0 ءا

 مرن ععصأ معمرستسءصأ ]عانس ةصعاع ءماتتت. (نهدصع

 ممصعم 1ع (ثصمتعمموعع ل'اطص آكطملانعدص , 101[.

 ةامو«همأ. 1, 621 (اعجلع ةعدطع) ءا 0 6دا0

 هب“. 1, 212 ةه8عع 1ع5 طصماعد لع 31. لع ةوعال.

 م. ةدر ادد. 8!ههلامعي 0' طصافتتدل , 7.

 اذ[ ناعم همصتل. -آ.. 18. اة[ ناسع 602.

 2م 83,1160. 201.071 625:

 11[ناع ةهعتا]. ااهددك ةحوصف :ةامطآت 1ع ممغاعر

 هد مص عاامسأ ىهلس ة1ه مامعع لع ىلسر كانك

 ممراع اذ ممعصتغمسع ةلئاتمص. ([/ هزت. مو. 7.

 1, 6953.) - آ.. 18. ؟؟هرعم ا]طص اكطملا نحضر آ1

 نور 1. 14 عغ 16: 076:4. مه. 11, 235. ح

 آس. 24. 17 وإتعت 1276ه. هت“. 1,

 م. ةل,1. 4. آنمعت ةتلات. آس. د. ة[غادمع
 عمصتتا. ؟!؟هجعم لطح اآكطقل آن عمصب 1, ,١4 عا اصول



 ا شلال نا 03

 آب. دج. طعج لعتج طحقتلا15عتئ15 كح آان

 لح 06و 70121 : هعبنت ريطلا نظف: 01

 1ع رعد بينت ممنعقلع ءا نحت ءىصصمم] ناع 1ع عمق

 لع هعاست ونت عقأ كلف مدع 3[هاطمصتفمأ :

 املقحاف ّنلل لامج ّمامإلا در
 موكعم ناي نيزتلاب اهلكف

 [رعو دع مصاعد ممهصغم عدا ( لعد مللت هوعقز 165

 ءطفصعمتح 0ع 12 امطانز 115 ددصغ ءطق7 عمور امانق

 ةمصأ ]165 جرتعع لعق عمق ععاتتتع5 م6 ءاعانقعك ع2

 1[0[6عو ممهدععد ءا مهوهنعد نست مههتددعصل اعاصأعد

 لت ددصع 0ع ءقملمك عذر هلت مماطأ 0 16و 0 5ءوانال

 لع ممتع ؟هدلسهت عصخأ 5'ةطولات"ع ادع 16و.

 ][.عمدغا»ء ءواامقتا] . طلق عت مومىم . 2(

 11:11 ع+ مجع 1|! سهتندر نلتك. لع طرمز5ءا عدس [)عو-

 1هدععءطقستو , 0.208 , 2ماع.) حج آن. 25. 1161

:“100/17 

 آرع ةعممعمأ ة1ه 1هموسع 2علأ16ع هععاتمع 3 1 ةوعمعل

 0'ءال ء اج مادعع نن'هءعدرب ءمتأ نمعايدختس لع ءةعاع

 ونحت ١61011 ةءمادأعم انطع مرت عووكلمم» 5ععمنا ع.

 8. 8و, 1. 8. 11ءااعم مصعتلع هنو

 هنتضرر د آن. 12. 152 ةرج تار. 14.5

 ( 8م. تل. م. 22) متل ينل !هدنمعمتا معطت عل

 عمر 1!'هملعع لعم لعتح طغصتمإاءاطعم نتن كمت

 | ككل عد عرق , عا 1ع كمدححتسم عت عع“ التو نقرا.

 د طع ةدتتتمتأا متع نع ]1ع معرتك طع اثنا ةهتطقأ

 رداتتق همرمععأ ( 2077.67. 07 1آ11,م.32*626,2):

 ريححتك ءمرصتصع [دمزأ مع كاع هنعاتمع 3116016

 كك كال مما15 [عجمجق لتدع كانك 1عو صحو

 مق تتم لع ]نزدحدطقتس لمصصعتاا 5 13 2ع

 نىخ 1عرعرو اع] نانع دمانك 1'ةحمصق دوال.

 1. د0. 27ههن. هج 1, 711 .ت- طن. 26.1707.

 1 1071 57“ وأ. ف

 2م. ومر 1. د. (طغضعطت : نيدو حو نردلا

 ند ل دتعم لوقصم ىأ بيعمل أ نيقلاو

 بيع الو جاجوعأ 0 ا كك ا

 هت. آآ1, ورو ءا ظسدمممل م. 3. حل

 خم 1'هممان سدصأ ة ['ءوعاوج ع, عام ؟ثجأ لت :

 دوم دصع عنا عاست لع 1ح مرخحصعاا ع لمضق 1ع.

 نوح. 106اس107072. 3311 , 10. بح آ.. 20. آع

 دعمق رم ةضامطاع لع نيزتسا ىتمو وأ ءهعااتتع

 (مموعم كسنطماب وممدت». 0١] 252:3 هما

 نر سس اَهَمْعِلَيو ءىرصتسع 0ع ةدعرب ه تلح

 رصغسصع مغ ماسك طقف , م. 401 (0. 1110111 0-

 دمج هامجممتت , م. 386) : ا" 1ع عك لع ةمدأ طعص

 81هططحلتتعسج نحت , لصف 15 مععصتغم»ع لتامر

 دعمت 0' ععسر]ع هه ةععمصل ععصتعع لع 11'1-

 ردقط , ح نار ةدتتخ 15 101 لع محهطا151115 0ع

 11ه م معضم, مامعم ةهحدصت ]1ع معذ لع ![هاه-

 معاطات ب 5” ممدنك ةحمصق ءدمصعفم 1ع محمأ كله

 لمصمم ]1ع معك 0 قصتعم هلل هيت , د كلم (20ز.

 تسوس, 60. لع ةامصع, م. "). آنع رعنذ 0 كمدتك

 طعص 31[هططقللعسج كلغ ذع اذتاأ مدعاتع لخدصع

 ماغعع لع رجععد ةلمعددنع مدع هع ممقاع ذ قطع

 قل]1هلط طعص '1ةطتتع ىواتح ءد عانت“ 0ع 12عام عر“

 دماتك ةلصحدصحماتس , عا محم" عج 2360 ( آطص اكطمل»

 انعمسر 1, 367 , 60. هس ةهزتهانات, (نط مت هلع

 ةمهل10 , 101. 167 .). الهاخع ةكمسأ لمت كمدع

 ةاصع لتماتس جدع لخدس هتاعع ةمدتك طعص 1[هططقل

 1ص, كغدتوعصم جدتك دهاتك 1ع صمدت ع لا

 (8 دمعمل, م. 251), عا لمدن ا]ه ظللع نامت

 15 طحغخع لع ةلطمعاط طعص قس, ط1قدتعتل

 0 كرست'مان] ]ج5 (؟؟هوجعب اةةعططماه, 111077. 71.

 م. 133. ؟ذع 0'قصحعماد] ا هرتذ, ذ 15 اغاع لع مص

 121م7, م. 5. 11. (رهنتكدتسص لع 2ءمءعنول ب 13507,

.(266 ,11 

 2. 86, 1. 3. قدوم ةتللا. -آ.. 10. اذان
 اة مدصا[.-]. 12. 00747, آلآ, را, 79. بح

 آ. 15. 11 نانو همم. -آ.. 17. ا[ ناصع ا هنصآأ.

 2. 87 1. 1. آه معمم 6ةلتانمصد مماهلأ

 اك ذا مامعم لع اهف. لآ. 18. "هرعت

 ]لمعان مم, م. اهدن لطص آكطمللتعدسر 1, 9

 [د'ةممغم (ناطط غتعطت , ك اممم عيا لع ممحح ل نصع

 رصمصامعمع نبتت لمدحتسع ]1هم77هل.. اع دحغطصع

 جاع كمصصعر هت ممدح لع ةورذ متقتأ“عر

 آطص طزمطدتس يتعاويتعد لفامت]و ةددع 15 ععدصمع

 [اتلتاغ لع هع مديتد ندع هع 7073 ععاتت“ 2 ع5

 ءعمتغ ةدحصع لتئامصعع لع لعتح مةعدقدت ع5

 هد كاتتحمصأ ]2 عهاناع لع 1[ عمص عورتس خلط عددعم

 ب آ.. و0. 20. ه7. 1, 50ر. - آن. 22. 11ةانع

1111100 

 5. 88,1. 9. ؟7هرعج 1ع 7071 هل ع 7. 2.
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 (مصحتسع هد ةاتمممدع هانز دانك 1'ءلآتمقع لن

 ءمرصحإم] ةحح عطأ كلذ , لمد( 16 محا لبق ةءنوثا

 1":دصخغعنلعملا , عم ص عاامسلأ [عمطاأ» , هد هش عمم

 ]مانا عدحعما هغواتوم 1ع مصحوم] ثدصح عد معاسدص ء6

 (فوذحت ). 0م رد, هنن مط" ةل1 , 767156 07:0771-

 01 ءماع» نأ, ص ةعخقح ةصخ »تت [ءمطأ7 ر قدح مادا

 مهرج معاعدصعاطقصغأ 1ع ءمرصمل ةصح عصخغ, هند م16

 ]'ةصافءعلعمأ كح اهتمام ءا مص 15 اصدتاغ ععدسم-

 2211م1 عدد عدخ, ءمدحتت 1 كلذ ل

 آم ءمصرم] ثحح عصا عقأ فونت 6( ظفللا ىونم.

 كملت , وأ 1' هر لمصنع هنت 1201 لبق ات 071077-

 رم , 1ع ءمصحوم] ثصح عدخ ص ' عدا مادتق هجم عام ععمصم-

 رص جات عقل عمد عدغ ءمدحصصع 11 1' عدا مدع 12 !محمع

 ]اان طحمتك هد ز 2 عاد نعمت 1091 ع7

 هم معدلمصأ 1'ةصخ6ءئءلعمأ ةصلفعاتسمط]ع, ءا

 هرج 1ع مدتامسأ 01116 عدت عدخ لعد جتا عو 2015

 م-مءعملغد لكدصع م"ةممدزاتمم , عا همز ةاتلالك

 لتس ءمدصم] نصعسصأ : كلذ هوا ةهلوزو فوزذخت

 ءهاىعملا ىونم. الأ وانك 20115 5هدحتنت ع5 ناعم

 لصف هدب ءعالع ممهاتغمع, مدخعع نتع, 0'ة م65

 هع يمت تعصأ ل ةامع لت, زل !ةتحماسدتخ تعصر ةععم

 1هو محماو ىعملا ىوخم , لهصق اتص م35538ع 0ع

 13 6عةهصصمتعع ةعوطع (61. آ1, م. 154)

 مودع ءعتح 0ع ظفللا ىوخفم. س 1510671. اق

 لطص ةلدمرسد ؟هزتعت كنل10]. 0707177. 7.

 1. 26. 107. كلاما. و7هجتتا. م. ال1 لتحت

 [ععنعز 0'0طقدمد , 1هطا. وق. 0ع 1م. 041

 117, 5.15 ©1 ةانثلال.

 2.93, 1. 12. لذ مععصتغمع ةلتنمم ممهد-

 اهلا رجارلا: 66 11[0© 20115 5 معصصم] 2 عم ,

 دن 12 [0ه1 نص طقسا نقع لع 8110ه" , مدن

 رخالا. (110روم ماما. هنا. م.:2.)
 ءدا لت طمغاخع "م21. ]52 0 «()اتمصأ خ1

 ]آرع 0عو

 رص عفان" ع لت محمأ أنأ جدن ءمدحصم عد ععص عدغ لح

 دعو , هرم 6 تدنن. هج. آ1, طخ 616 , مماعر

 عا لوس. هقامل 18560, 761. آ, م. 01.

 آب. 17. آهزعز 1ع ةعمق لع هع مدقددعع : 1ع مممأ

 تاذ, ؟ةصتصنتم 0ع ود عدا دتص لعق طصصمأك لنت

 مع ة؟ءصم]هزرعدا نتأعد همم 0'ةصصعجتم»د

 ةحعع انصح ءمصم]ةدحعمأ. 11 معدأ ةحتمتتع 1ع عمق

 مسمع لع ممدعععدعم, لع ءمتاعممتما, مصمتسع

 كك: 1ممدويد'مص است لعصمسلع ماسك, 11 لمصصع

 ماسق. نعام هاتعت ذ1'ةدموتع لع ]ه ةعتلا عوةع

 (17هجعج ماسك طوق, م. 547.) -آ.. 3. 10

 مهدت. هممطعر 1, ولق. حج آس دا. 17 هرعت

 م. 5ةللر. ب آ.. 27. ]نع مص عت أ ةتخع, عمان

 0 هم دهموما6 ف كل ىنكي م نآو لت [ ا

 2000 قحهصأ رنتبأف , 01ع]واتعم ططق-

 115 مم[ عردأ «لاطاو ريشلا قرطاف

 ...ردتبأو - ا. 4. 16 0 ---160:

 ا 1121011 [. عر عدم ع طمصصتحص ع , لمصأ 1 عم قاع

 مععطعمءاطع 1'ةتصماتت, عا مدحت هنن اهم» ,

 ءمرصرمةعدتكمد (مغودنملاغع ءادعج 1عو قعوطعد.

 1. 26. 1هر عت (نط7عقام»». هن. ١]

 طم. ود, 1. 4. ة[ذاصع مجموعات حاسم

 11 مشلاو. آن. 17. هب ىدس 6« ءوافيلتعع

 نع هعدصمأ اذثأ مدماتع 06د لاعفالا ءامسأ.

 ل41... 11نامع 1 مسآ!. (2نحصأ ذل (0طحسصم 3521 عطل

 هرعت م. 323. آ.. 20. آع م0616 28 35

 رصتق 16 (عدممت», طلعص يتع 1ع مدمأ هيأ ةمزأ

 دنت طحتلتعم لع اه مطعحمع, مدععع وتل معص-

 ددتا ن1 مدفع. كد ءالعأ, ]5 ةءعمصلع مم

 لت رعد (طصصقتق هذ ناتمأ طوص 20ع5دع» 15 مع

 مماع خذ ءعو لعمبعتصع5د ةصطقط1 اعز 1طذتا ؟هذد

 هنا كدسسعما 1'طغفتتماتمد لح ممقاع خذ 0ع-

 صدمت عع لمح صاف عع ددتتع هد ة0ع. طع مق0أ

 ىوذو لمص 1ع ا!دصعدعع لعد عوسصتسةتس عمق ,

 هدا يدعالدعأمز5 همممدغ ةتت 2201 فانح أ

 ةصلتومع نيحئدس طحمأ عاهد عأ6 >5 موق امانأ

 خذ طذتأ معدلس دم ةصلسعمعع ععوصساتعملعب

 موصعع 01 1ع ]ممعاع, امانا عد 51110

 1ع مصحمأ ١ 2 معدقع عج يتسن دصأ ءعءاست 111 5أ

 دماتق 15 لف معمافصعع ععدصستةتتعملع كح طصمأ

 معاسصعطغ. اتم اغا دصما, لتكعصأ 1عو ععدصصم

 رهن 165 , عدا فوز , ءا عد 2262 95

 ىونم. 11 رب ه محغصع لعاتح ةم>16ع5 0ع ىونم ,

 نتننس يعصصماع ؟عجج مدصقتاسع. آنع حما لبق,

 مم6ءغنلغ لع 15 مم”فممكلات مد نمر معد, 5عامد

 1طص ىلا ( 00سم. هس | كافر م. اة

 ةارخع ممتد هنن عغصتاتل ةحوعع اهوتمات» (د»1 ]!هأن-

 /10] , هدد ةدصق (عدتما» (تس [مطات) , هج طتعص

 هطاعصتس دص دتسمأع 01مم (د17 !مطاوتل.
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 دمام. 5ماهادأت , لمصق 1ع (ةنج قمسمطتل

 101. 33 .١ كاع هع5و لعتح ؟ةئذ, لمسك 1'همنلنع

00 : 5111131 

 اقاو اقاوم ايو اهاو
 اهنم الت اننا ول ىملا ىف

 اهافو انل اهلينبك نيلي

 510 هب ىضرن 0

 8] نع ظعررتد عوأ طعا1عإ هنتر ءأ1ع ءوا طعااعإ

 1511 ؟هنغ 1'هطز عا لع اهانق 145 ا عاتات ز ما015510115--5

 1'هطاعصتتسا 0 نحتع ةعق رتعتع, 53 طوتعطع ؟نقذءصأ

 3 همانق هل الط مالتح 16 20115 20عم1ل عمصق انه]ود-

 اناكرر ل للا ا

 2. 205.- 1. 12. ثان“

 ةلصر ؟هرتعم كنلعووماتق, 2. 376 , طماعور

 آن. 15. 00707, 1:883:37111, 22. - آب. 17. 70.

 رماتتق طققر م. 22. آو. ة1ةامع 7101060-

 ما.  آ.. 22. 11ناع 100/7“ آ.ضوهةراجلا 5015

2100 

 2. وق, 1. 1. آه ةنمهلتعاتم» لع ءءالع

 10762 مآاطق طةقر

 كعوصععر داتا لخحص ءمصصصتءم1دل17ع 0ع 0ع

 توعإت, 5ع ]ثا لهصق ]2 (جءقامسمتا عر آلآ,

 م. 212 ءا ديت. حا. 3. (طغضعات : انه ام

 نيب ىذلا نيج لاق هناك ىذلا ىنعمب
 ىلا ةناغو قوشملا دذلب ىقا ىه ىتلا ةناغرف
 واعلار ذقابلا نما رعلا نا ضاع
 آد. ة[ناعع ا]طمسمأا. (رعأا طغصصتقاتعادع ءدأ ]ع

 مرح عجععسس عدا لدصع مم5:0ع)» 0 قلل ةسمط

 طغعص قةطوفملل ننت هدتحاتع 1ع طةسم» لع ءع

 ممقاع, ءا كمصأ ؟هذعز 1عو لعتح ممعدطت ع5

 عرق :

 بورط ناسك 35 نلف كيب مط

 و ١ همس

 كر ناح ّرصع بابقل

 0 اهيلو ظم دقو 1 0

 بوطخو ب داوع ثتداعو

 آند وتس علام مهن 1و طعااءور ءصمم 4,

 1هردوسع ]19 لعتصعووع مصسصعمعع 3ث 5'ة1هزومعم» ءأ

 ندع 13 >1ز11 ودع ةوووصععز هع عانس طمع !هتأ 6-

 ءطعمعاطع# اطنعئلاقن ءعرعملفمأ زل عيا لت 316 0'هم-

 مهءاطع» ل'عا1 عر ع( لعو هطوغمعاع5 عا لعق 5 ققت-

 610635 دع ةمدأ 2005 م11 5.

 03335 11714 6 لام تاذ نانآ ممككنلع

 قون. للدتك عدصمأ معدأ هتحدذا ةاعع لغامادعمف

 0ع هع هعمم ءا لفوز عمعت» 1ع هما عراتم (ىوولظل ا(

 ءهمرصتس ع 511 م0550 01 1 1 (ىرطظل ا(

 لمص هءااع زعمت هاتمص , وذ هد تأ ذ معنح ءدأ

 غةامع مسك لمصق نص ةعمق م20معر, ءمرضتتع

 قمصق 1!'ععصماع ةدتحمسا : 211 طن ه انتغ اذ

 اهنطب ]1ع همداعسس (1ع اصحتاز 0ع د01: دعم » هدد

 طعم لقصف اند عرق ل غامد , ععصحرم] ع : « تاذ

 ىرىحب 16 007:11 © 74 20, » ©ءواسف-لتتع

 «دصحمب طلع ءا صحح !هدعاتتطت ع. »

 م. ومو, 1. 20. الهرم ندا. هت. ]1 5

 لي اعجتع ةعوطع ءا م. 4و5 لع اه امهم عاتمس.

 د. (نطغمعطت : تاضواعملا تدمع

 ىراوعلاو. س1. 24.8270.07. 11و

 2.951.292. 110762 دانا" سدح, 1 11/1

 2.86 ها 264. - آ.. 8. 31 نامع ”6ل] عب. حاس

 1[ نامع همجتا. - آم 8رو

 آ.. 17. آد طرح لنتص امعت5 لمدأ 1ع طصغاخع عوأ

15. )007011, 11 

 مو, هدج طاعس 12 اتماكاغصع ءيمؤعع لع 56٠

 رامي ب اارآلعر». »ون. هت. 1, ج10. (0 عا لاتعق

 مر ععاتمدم هدجأ ناغ [دهتلعد لهطم هع ددممءعوتتر

 دانت 13 101 لعو طححتسا1 5115 0ع 01011131021.

 آس. هد. آ8هرن. 0مم. هت. 11, 848. آن 6

 ؟1هرعم 1ع 12711, م.

 2000 5 لولغم. (*ءوأ تطصع ةللتفاتمس

 قلم (007ه7, 180711, 31. - آن. 9. 00767, 1,

 17710671. 0007, 2, 23. - آس. 10. 007

 الالم 10. ل آل. 12. 0007071, 3/11, 853.

 آر. 13. (002, اع, 1285. - آن. 15. 11 ادع

 همي“. (نع "عمو دا كافر (67هجتنم هت“ ]آر

 388. (1] هرعت لكامط هاموانمتتتر آ, آم1. 103

 ءا ةموهسات مما ممول, 101. 73 7. ب

 آن. 17. اة[ ناعع اة منمأا . - آن. 20 آه منعصتغاع

 ة0تانهد ممعامتا طسبو ...طسب : ؟0هزتع2 مانتك

 طقتست م. ةّدر 1. 1 4.-آ. 24. (نطغتعات ةزواناع

 ةنح !1401/1: : ىنم لطاب دلو لطاب نم نسل ىأ.
 52. وجر 1. 1. قللطتمامس هنت 007478, ةتككلآ1

 واى. آس 2. اهىدعب . آرع [ةنصمتستس , عد 2ةطعر

 2 ةماتح عصا 15 ةزعصتءداتمد» لت معانات. ب

 5. 6 هند. هت آ1, 637. آن. دن. ا[ةامع



 96 ١ فالؤب ناحل

 1عو عمحصسةتس عمك ةضوطعج لمدطاعدا 1ع ام

 06 لعف , اهموويحتل 5'دوهتأ لكس دععطع لتتق

 لصلتافسع, اهصلتك نستلك ةداعملستكعصا لمصق

 16 نزو مصغصع ]5 اعالعع ةعاتلع ننت هنتعدتل

 نان هعد]عصعمصا هزهاناغع ذ 1م ممعتسع اهلتاغسع.

 قلل ناهرب ه4 ناقفد دمدا لع ]اج مرصع

 لوشامت» ءا لااهتار 0 ةممغو 12 ممعست عع كالا

 ملمس, ءا لع ]ح امصصع رقساما تا لتامأ , ك'هع

 موو هءالع ل'لطص الزتمصتب ح آس. 1و. ا1[1ةاعع

 مام. (نعد لعتج ١و دع اعماتكعصأ لقصق

 1 1[1مممدمأ , م. 382 ءا 383. طنعد ممماق

 لع ام هتدقع طع ةمصغ مدق هيصاتومغ5 مقنع

 'ل[ءطعمت, ءا دءةدلعما م«ماطقطا صصعصت لتصع :

 «٠ لمد ]د ءم]نيعدع 5'دمدتفع مهق. » ([ هات. »ود.

 هت. 1, 251 ءا ماسك طققر م. ة44.) حاس 2.

 رمون. م. 11, 30. - آ.. د(. ة1غامع ؛ مجم.

 تادف عطلت, قناتت كاع ةهتتكذا هع عمد, تا هط-

 ىعرحت عع نع ن1ع1لتعقدتصم ]!ذءدأ ةابانل . 1كم

 الع[, هع رعد عدا كل مدع 1عو ععدستس هع عمك

 خذ ]هممت لع ءعنح نأ محقتساةعطصعملا هنن

 لكسعا 1!" 411/2 لمص ؛هدتك 1ع5 هق. ( ؟؟هرنعي 8عتع

 لطمحست , 1, ةوو (ه0 مهجر تح, 66): آادستت

 ةللماطمأ (مصححصتتمعسل) , م. 31-)

 اد كر 0طغضعاطت : نم ىنعم

 ماهفتسأ. اددتق كمرتممق مآانانأ هجعع لع ةدعإت

 ( (ناجععام. هت آلآ, 215) يتع نم ءعوأ لفصق

 1ع ةوءدو 1ع ىذلا, أ ونتتل !هتنأ ءمصقأستتسع :

 ل قلعي ىذلا قوس ىف ىف نسكا ٌبدالا
 ب 1.15. 67م7. هت“. ]1 , 1143.- 1.6.

 (نمدصم. طمس. هس. 111, 2. 1, م. 113.

 آن. 21. (600ه0, 12, 8. - آه. 33. 0ع موو

 يأ كان لهصم 8عالطقحت , 1, 378 , هاتف 1ع طمطح

 0ع [[ةقددسص ب 11 عدذ لح محغامع 200/17. --

 آ.اوو2 يقسلا . ب 1.24.170. 007. 351, 9

 م. دموي 1. 1. 1آ)ع دوعت ( (ن77651071. 07.

 111, 229, مماع 26) معصقع ندا ظسلمدتخ

 مودا ةاعع انخع تانصصسلاب ذ 15 مرصع ةعاتت ع.

 ك7 ل ا موققع انطع انتا

 ةللدسغ , 11 طع معك مدق ءمدتصدوعب ءا 1ع ممهاتم

 لع هع زمادع مع 1ع ممانحع مماضخأ ةطوأانات. » ب

 آم ةععمصسلع طمحمتانغ لم لعاتجت غددع 8ع ءوأ

 كافع ماسك طدقر م. 304. ( ؟؟ هرعت ةسققأ 110]]-

 امهم م. 165, 166.) (نطغضعات ةاطتطانع هع

 رعرق نذ [ةصوكلل. ع آس 10. 007071, 1آ1

 ب آن. 21. 2700. 67. 1, 70 عا 3.

 2. وو 1. 12 , 20:63 6707078. 47“. 2 1١

 0 ىاحلذلل وصلا ةحمتس 1ع دعصخ لع

 نزو ى نوكيل . 1.10. 27010. 47. 1,

 ل ا]نوأ. 07077711.

 طب دهم, 1. 4. ىل ام. 0طقضعات كاع لعتج

 ةنياععد 1معمصق , !ذدصع لاح , لهصق 1ع دعدق ع
 ىانغ , هن !'ةسا»ع ىلاب , لحصد ءءاست لع رطخ

 ها لع 0 ب ]. 8. 1 هرمي 6 هنت. هت.

 واراى. ح آن. 18. 2س. هي. 11, 245.

 آس. جد. 1510م, 11, 785. - آ. د0. ال1 نامع

 اطمأن. ع آس. 55. 27. مت. 11, 52.

 2,101,112: 6 توعرت, لقطق 5و 071

 هم". 111, 530, مهفلغمع 12 1عومد نفجاو.
 آ.. د. ةل]نذزوج دلت 0007, 55: , 0. -آ.. 5.

 ابعد رصمصا1 5 ءتاك لع 11ءنلحصت كمدصعما 15 1ع

 هاد اهموق ريغ نم, هع نأ عا مف[ ةدطاع

 (طححص. هتك ىكاتممأ. مخ 14630, 101. 202). 0م

 مصصختخ ]ه لنا عهاعددع ندع ]عد ظعصمتت 00طعت

 رص عاامتعمأا لمصخ اعدم ةصحمات“. (1'هرت. كن ع5و.

 م. ةلم.ز -1آ. .14.1١0 6. ه>.11 , 2614

 ب 1. 19. « 51 1 هد صمامردتأ 1ع ةلط عانت ع

 (ةدصق 1: ثامخ ل' حصص ععتمدز , هد كتعدتا لك مها

 1.21. ة[ناصع 70م. لها 270825 556

 1ع ت 6 نلك ةدضو ممدعا اتق , مه

 ندع ءءاتنع اعالمع لمتغ غامع ممادععتع 'دص

 007 !["همتصتمصم لع انزدسطقتس , ءأ

 لخص عدم, 0'ةمعند ءءالع ل'ةلكععو

 طب 1مو ,1. 5. 1[ن1مع هموعع#]ا. ح آس 6.

 كدفتظ (م. 24) م«ناعدل ودل ؟ةسلمسدتخ ]1ع

 رم : صتقتك , لمصق ةعق مماعق , 11. 1[ ءارععمب "عصع

 رمزع هحعع "ةتكمس هذ 1ج (087ءءأ. هت. ]آ, 5

 ب ]ع 11. آهرتعم 6ممستت. هت. لآ, 405. ب

 1: 12: 11562 رب - 1. 15. 2101158 35

 كالا 1ع5 محمص 15عام لع 01هأطمص» ندا , عد طعام

 امها مماد» نذلعف 1ع دما لذلعف . خم ءالعأ,
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 ةحلتصع 1 مهمععطمتا لئتص مدك لغم «لمدصغ

 ءىصصخصع دن طمصصتصع ندع ]15 زمزع ه "عملت

 1011. 10115 50115-ع2[عم ل005 هسفن.- آل.

 « ]نعد ةهاتللق دع الر ععدأ نه 12 لمصفع.» ( !هزتعتب

 00 طققمد , رم. هلل. آآآ, 036 ا ىاتلال“)

 8. مور 1. 6. ةلطتكاماد هت 0007670, 50111

 ا. -آ.. 10. ة[نانع منه. عآم. 11. (نطغ عت

 ]16 هتنيند , ها كنا : ىعقو اصنأ ةظفللا «نهو

 هتنيندو أهرسكو لادلا مغب فتاماقملا 5

 ف لح ممعلاو ةيدنيكس : ننال نينونب 5 نه

 1 عل 3 ةيناغثلا هنن
 ةلعتسملا ظافلالا نم ىه امنا برعلا, مدلك
 قارعلا قرش آن. 15. 177062 1. ! 2: ال

 376. - آس. 17. 11ناع 2007. - ل. 0 41-

 0-5 عون 1ع دممدح لع ]'هصعع ناتت 2

 ةءلقصت. ح آن. 20. 27و. هت. 11, 776.

 آب. در . 0 دعا دعو دصمستتة تان لع 11ه طمضت نت

 ءا لع 8[ءءامضت ممءعاعصأ سيق ىب برات.

 2. 110 , 1. 11 . (ن6 مم عوتت , 1116 لن كماطت-

 مصعصاةيسع لع (نطغضصعاطت , "عدا عرتسع انطع كمطع

 ةكدفتمص محمصت[ءعواع صاخع 1ذ ععصفملم ورع لع

 ىلعتلا نابغ ىنب ىالام نب قوط نب لامر

 صحم هج 266 لع 1'ثع مصستقتتلسمسمسع ( ةقطمتنآ-

 حفل هقدعم , محمص 5ع لع 1 ظلطاتماطغودع

 مها مصهلتع, م" 660ه, 161. ج >؟), ءا ءءالع لع

 1'ةصعتعس قست" طعص اكمااطماتسر نات1 12نأ

 ةحوصأ 8[هاطحصحصص عا ((نةيندونص لع 2ءمءوونول

 طيوومت, ]1, 373), ءأ لع نحت 1ع ؟مطصلهاعاتت

 لع آه متللع لع ظفططد معئاعصلمتا اتععع ةمص

 هتعصع. 11 ادندأ معدا-غامع ازعع هنيبنك و

 نب ا ىلا بستني وهو موثلكوبأ
 ..كلام : هع هءاثع عقم ملم وتع ءوأ 124 ءءالع

 1 ]1':ةصعتعم قست“ طعم 1[؟م1ط ماتت. آب هامان

 لح 11701 هلععبدمتست (طحق. هت'. 6 ايه , آم1. 101 2*]

 ممعمماع 1" ةصاععاتع نت ةطمت "['؟عصقتس ءانأ ذا

 زردصحقم ةنعع 11هلعاع. 11 عا ةةتمعساطب لع اهتعع

 هاطوعم عر, ةذ ءعاتنع هءععوكتمم , ينع ط[آدطتط , لمدا

 1عو معد دع ازؤعدخ ]1. 14 , عدا 1ع صمدح 0'قطمات

 '1"عدحخس. كل هز 1ع لغوز» لع ة[هلعاع لع تعم

 معصم ما عر» دو دمع لادقنانأذ هع دلعاتلل عام1116“
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 آن. 16. ون. هت. 11, 60و. ح آن. 21. 10م:

 قحلعمواتك, م. ود, ءمأ. 2 ءأ (0708, 511,

 ..]  26. 1نإت. ك-0عووواتق, م. 423,1.

 مب 105, 1. 8. 11نامع ةهقال]. لبع 75 5ع

 امماتحتع, ةحاعع طعقتتعماتم 0'جتحاخعد, لقصف 1ع

 ام

 (م. د4) رعتأ 236ع ردتكمات نتن هد 115 كلا,

 لكامط هلمواسست , .7 283 .101 ,1 .١61

 هع نتع 1ع ممغاسع لععر ءأ لتل ءقأ هم[ هدم ع

 خذ 19 1ععمرج لس طظتامط هادوامتات. ح طع و

 (0نعاوسعد مممصا 5 عتتأ5 لع (نطغسعطت ممصاعسأ

 رك لاقو .- 1.160. 116ا1ءاةمبمتا. آس

 ]نعم اممزك مععصتت معو ةصقفلودءق لع هع رعرق

 ةمموعان عحصعما هذ 11هالطمم»ةتخ آه لععصتغا

 أ لاق. عدا مهطوع

 طاعمصصعمغ لع لع ددعرت طيتصصقمع. حاشي

 نانا ءمدصصس عت عع م31

 1ع لوصوم هوأ !'ةحاتعاع لع راشم ا , نت ه 10

 1ع ودعم دم "عادات. - آن. 14. « اكد !15دصأ هب ب

 0 2 عانت نعمل حتت 2201 ام , 3نانل هدأ صحقمءعاتلتص ب

 جت انعم لع معصقع» هنن تما ةفرح ب ناتل ءوأ

 ةمانق-ءررا ع ل1. د بان. 15. 007071, 5537111

 ( ؟7هرعج 8ءعللطمست , ]1 ,وه.] ح آس. 17.102

 هسا. هت. ]1 , اعمار اظتحب حان دو. 10

 1, 1184. - آ. رورجلاو را «18 م26-

 00 ءا ةمص مموسصعر» ءاءواسفسلتععر 1ع

:1201 

 م 0 1 9و. 6 هتنت». 0“. 1, 8

.7351 7 710171530-,1 :2 :2700 114 :11 

 آب. 19. ؟هزتعت ماستك طقتتل, 2. 90, 1. ر.س

 آن. 22. 70. 1ع 1077/4, 5. نزلا .

 5. 107, 1. 21 كنع ... سعف . (601 «5أ 5

 لمصق 1ع. (نمجهر 3١ 5ر. - آن. 11. 7072

 امه. هب 1, 6و3. - آس 23. اة[ ناصع 720-

10717 

 ط. 108,1. و. ة[نامع مدا. - آد 5. ة[نامع

 101 عءمم. آل'ةمر»ند 1عو مممصتتكهتأك لع 1[ه-

 اطفمعنتت , ءعرععك عدا لنةطل-هللقط طعص 1 ةلدت

 طعص فطوم '1'ةلعط. (1؟هرتعتي موس. هي 11, و18.)

 1.21.0070, 51, 28. - آن. 22. 0.

 ه7 ]1 ولد . آب همم ءووزمص هيلجر ني لا

 رتماتك م0121 ة؟هز 1ع ةعجق لع: «11 5" حطت“

 مةكودتل كفصق 5ع5 مجمع زدصطعو ,» ء'عقاس



 - ل
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 داا6غ ءا له طماطاعةوعر 1عذ ماتتق ععمفتن نجح ممغمع

 دمصأ ؟ةتصعاتق مهن 1ع5 !ةعاطلغطتاعق.

 طرعتس ائطغسدلت اثر 1هووندع 1عتدت5 طدقتمسق عانع

 ءمدصاتخعما ءعتح ننت هدغ ةهدتللعتا لخدصع ةصصقع لع

 للوعاتعر امتك هدتطاتع» ءعلاع لعف مسنمععق.

 (”ءوأ دصع الك 0 هلت تل : 5101 للا 0

 5 لع 1عددد“ ا

 ىماتق 15 مماصاعو لعد 6«مفعور 115 مصمهسءط عصخ قلق

 يدع عر ءمصصصع محم” عادع ]!'طمصتسع ةلاقطم اعف

 ]' عودت [”ةتعطع.

 بع فصامعأ لدن ءمقوانع ةاندع ]اعد انأع ج 286 ]عانت

 ءانععاسسعر ءا ]عبس اةاغع5د متع "عورج] عملتكوعصخ

 لص مدغصع ةءامأ ندع اعد ءمقواتعق 00165.

 115 هع من6 رمزاعمت لمصق 1ع ءمصحطول ةادع 1ع5 مملصع

 1مم طصا] [حصتعو لعد 1دصععو , ءمصحصتع [هصلعصخ 1عق منع

 رطل غرخعم [تعاتات5 لحد لمانت" تت" 1عو ةمز] ع5 لع 18 طتتتكم

 (عماعور ذأ ]5 عغنمغسموزكف نامتك اصحاتنع ذ 5ع

 ءطمتختس دصع عقمغد]هعتع مدت ]عد طمصصعقر كاع

 رمسمسدتغ مععملمسع ءءالع لع '!ةعطاعا.

 آددصق 1ع 8“ دعو, هج ه هدتطاتغع لع ءكطقصوعتب

 يبزجم لع ]و دنت“ ةلتاتم» كد بود. ]نةصق 1ع

 ردك 1ع مما لثم هيا مامعم 0 ندع مه216

 ةطقم] سعر ءأ زل اهلنا, لهطق هع عوق ر 50115-عطخ

 اعدام ىحأ هن لجر عرج مدعامسا لكتصع مع

 ةمرصصع ءا ىقت بح مدعامصأ لخدصع ءطمدع. (!' هزل.

 1ع طتمم» 0' قسم دلطهجتن , م. 83, ءا له 71041-

 اممم لح طحغطمع ممقاعر .١ 14 ( ءماص]م. ('0101111

 7. ]1 . دقلن (7ءعدا. هت آ]آ, دّقد ءاد56 لس

 [ععاع ةعمطع.] (د دع دعا ةنتكذت نان عانت عازف

 0ع 15 م"6مهوز تمص ى 36 15 رمغتصع محقمت نع.

 0 1رهمعمأ, م. 06 ءا 452.)

 2 , 1. 20. 0ص مدا عتعت لكتص راعنسم

 0 مممعع ننع 1ع دما لعمتتم ه'ةمماتواتع

 1 دمر هرتوتسع, هذ 1'هدتاعر صمام مددت“

 نص كحفصعمتت, 1ع طحمأ ءوا 0مزذ 0فاممصسم لع

 عمر ةعمق مكستلتا , طحقتف 1ع دعمو معداع ةدعمع

 مممم»ءر لمصم هذ لععصتغ»ع ةلهصتات عداتمس , ةدع

 صر 1ع طصمأ نأ هلت +

 م. ددج ,1. 5. نط فتعات اتا هطقعس عع نع 1

 ةعررق لت تما قطننساف ةامتأ 1ع فا عحصصتصغ

 مقنع له ممحصتغ»ع لمصدأ 1ع محغصع مصمأ عقا عقم

 هن فل نطععر هدد لعمل ةنمزممدعم» هذ 1 طد لع

 ةمرد ممتس ىلغتلاو ماسافأ نانع ىلعتلا. "ال6

 هدا, عج هللعا, له ا1ععمص ةلممافع مقنع !'ثلل-

 اهحسع لح ]1!هءااممت]: (ج. 20/) , ءا نحت مهدلا

 نارع لسماع, طاعح ننع اعو لعدح ممم 55

 نع ممتق ا١عممصق لع كاع ءا ا

 (( 0007. م. 8 60. هل“ ) ممد عدا ىلعتلا. آطعق

 ىممو لع ]2111 (1

 ندع اللدلعاع نوح متل طعمتسءمانإ» لص عج ملأ عق

 .18) مرهاتح عصا 0'هت]11 اتت" ,

 لحصم 1و ءالمساك يدل !هتقدتا مماتت 5ع 10 ععت

 لعم ةصعفا»عم ممااءعد , نا ]ع5 طمدصق لع ةذ عمم

 مفو] هوزع حطخع 1 همدسأ» تان مت“ مدتتهتكك ءاجأن معان

 ةهساط عمات عقز ذل هاون د لمصع كاعد 0 ن[محصملا

 نسسع 1 عغدغدلم وزع بدع كمدصع [طد 1ك طل لمن

 ةمال ةصعمصرم] ناع. ( ؟؟هرتعت 11. (نهتكدتص 06 ورح

 , ةقلز آس. 14. 11 ناسحع لدم

 1.15.« (0 عدا ]1م طرقت مانع ل 'ةسحت» ا”طعص آ[ك01-

 «عول , ددوترا]

 المات , © ةوأ هذ دطاتتصت ا نمرعع. »م ع آب. 8

 31 نسم طممتاز.١ آدم اعدم عاتمس دلل عدحمصلع لع

 نعو رورو دع اصمتتحتع لمصخ 1ع طمصمممل لع

 01. ا نءاععمأ , 11, 230. - آس. .201 2٠

 1, 5و. ]1.. 24. نعود رعد هع اظةعصا لقصق 1ع

 ذة ممم لع ظماحامدت (طصق. هس د ةومر م1. 147*):

 اع محغارخع هدأ مجدنا. لكم رهتعت 1ج امهم عاتما :

 © 11ةلعاع, لعوءعودلمسصاأ لعد ةصعاعمق 8121! عقر

 ءادعت نحت لحصمت5 ]عد ةعاعد ينصف ععتح مع 015مه-

 3155 ع1.

 لع دانت ردعصات اعدك ام1 عج ىةاتممانةصخار ءأ اذن 8

 معصرمأت مصعد ءةممصدسءعق, ءا اه !نطغهلتام ه ةداتق-

 منغ ذه لعصحمس ع.

 لع ةاتتك 3553516 لع غ5 لمصق عا لع غعو طاعصم

 (ةتاكز لع ةاتتك 06ودلغغسم لع دودج عا لع ةهاتطقتاف.

 "1ن هك ماك لع ةولدق ممماتت" طصق مع5همطع 16

 مز - صح قطع, طخ ع5 د4ئ11ةانن" زممادتت ططمأ انع

| 

 'لكح محامك امصا لمصصغ , نع 12 "ل عطعقذع لن قع

 لعمتت محو 1هلغ مادتافأ تملعع هس موا نسال ص

 م65 عصأ

 قةسفوت 30[38ط10) , 8116 لع 38[ةلطتلز , لع 12 تمطاع

 ؟ةسنللع لن قس ع( لع طزوصلماطر اع ؟هددع لع ]2 "عد

!0022215532 

 آلا 10دودنمسع انأنع 5 حعمعع ممدنر»» 1م عقم مخم-



 ا هاا 99

 دمانك - داعم 1ع رععطع راتخأ ( لع مدهصتغمع

 نانع 1ع دعصق ءقان لع منافع آو طصناط»ع لع

 آ”ةصامءاحسع) . اددصق 1ع راضأ ]1ع م ععاطع نست وا

 ممععوودتتع مدان 1ع ةعمق ماعدا مدق تيس

 لدن اهاتا : لمصق 1ع نيمضت , هنن ءمصاضتتعر 1ع

 رعجطع عون يتسع, دصقتك هدد انته لمصصغ

 1ع مفوتسدع لخحسص هياعع ١ طع ةهانق عصا عطتت.

 ( 11ه. قتسلعدددق, م. 4, 1. 12.) طع ةللا707 5ع

 لتكاتس عاتع لن ف نح ند هع نانع, كهف هعاانت-

 13, 1ع معاطع ةددنك- عصا عسءتت كم5 عانت ع ةمنح 10-

 لسعصعع, هنت انعت ننع, لمصو ءءاتتت-عا, اماداع

 املا نعمعع لتفمدهتأ.

 2م. 1ر15, 1. 12. اة1غاجع ”همنآ. عآس 3.

 11 ناحع 76لر عب بس آس. 106. 270. 07“. 1167 0-6

 آن. 30. ة1نامع ادعالا». طاق عت 06 ءان لويكم. 1

 (0* عدا 1ع مع عيصت عم عع لم ممقصصع لحن طحقط اعوان

 اك معلما ءاطمتلم. ( 1 هرعت آلآ. (نهتدككتج لع 18 عدل

 هوول, ودمت, ]111 , 28د.) حا. د4. اند لعف

 رصقص اة هتت15 لعد 11ةلععسممأ مماع هعااع عام5ع:

 ةبوقعلا ىلع ردنقملا ىوقالاب نفعا 21

 نم«, 11,

 ط. 16 ,1.9. «٠ (ع5د لعتج دصماف ةمصا اصلع

 كتصفط]ءدر مهععع نسمع هع دمدغ لعتح ععطعق

 ةتحو تعاد هرج جه ]هتكدف اعتع ةصعاعمسع !معصع ب

 ءأا نبت معداععصعسا 1ع معهدماد لع ]15 اصمت

 دافع معجذهدصع. (03 طعم هدد 1ع كمصصع

 12 لنوزصعمعع, مدصعع نتأللك هدا له ةلعصتلا-

 ءدلتمص لع ممدصك معاجنذ لع مهطفطق . . . :

 مات ]ه طحغصتع تهتك , هرج 1عق ممانالال011 351

 لع ]!'ةماتعاع. د ظمديع 1ع طحمأ 0 , 131 املأ

 لترتع : « فام اممتاغ ىصصصع ةياكح د, 0

 دسم قساطما. نملضت. ةابه. ع آس 13.11

 !دتتأ ةمانق- عصا عصلمسع 1ع مما اضراع, 000 اضرع

 ةعرمتل 1ع ممهلمسأ هما1ه]؟

 10612700-21171: 07:1 105:- طن

 آنا 65 (نم01, اكللآ11, 27. آب. 18. آه 11

 لل طص ةمرععزلز دع اعمتحتع لمصخ اطص لكط ل لعدن ,

 آ1, 24. آه معوصتفمسع ةلئاتمص ممدهاملا جرس,

 4 ةيكرسلا لمتم ]ع [اعياعي - آب 1 به نم أ

 عدا 1ع اناعع لع !'هددحعمعع كم ءغملؤطعع دصحمس

:23 

 مامورغ ماسك طقق, م. 434:11 هزماناع: درب ا

 عيل لب هتذج لوقيل هقطنسسي نا ىلاولا
 هتتتف ىلا هتروص نم [هتحاصف] ةوالح نيبأ.
 1.8. كان 1ه هانم عدوام» لح 007761011[

 ةمرغد ]هذ مععصتغمع مهممدزاتم» ءمصلتاتمص-

 معالم ,دهرعم 67. هت. 11, 836.- ].. 12. 0عا-

 ونيتعك دمممصتاتد تاك لع ة[هاطمص»نمأ لمصصعما

 1' يماتعداتمم ةادلح ةصاع د 1201: رفاخت : هلصأو

 فاح رثك م ارفن ؤعا انْيأ مكاشل مملوق نم

 هاتفك لك ف لعتسا 1-1572
 27071. هت“. 1, 558. - آس. 18.11 07.

 هج آ]1, م. ةاوود 2700 22 ذل 1527

 [امط هاموامتت ,1أا 101.156 1. ءا 11[. (:ةتتقؤتص

 لع طعممعول, 11, 515. ةانع ةكصافتتت, 202

 31. (نةحبدؤزس لع طءمعونول ب, آ[, 514: عار ةانن“

 آكطماقل, العمر ]1 , 557 هك مدقوتتت. لع هممت

 لع هد دغمع مدعدتا ةاعع 11مل, ةكعع 4

 همم !'ءاجصتمت , هل همم. م. 30و. - آن.

 آمر. نجوما. هت الك, 00

 ايل ا 1 ا ا ا كتيب د

 127 ءا ]5 صماعي. - آن. دج. ا1[ناكع

 المور. ةوومتسات , (نطمتجا» كمممملتل , 101.168

 رس 1 15 م18 01266 ىزقنلا 1

 1ةدتخأ ]12 ىوغقلا , ءغ 1ع دمحح لن ممقاع ءقأ

 لمصدمصغ مخ صاتع» لمصق 1ع 7 معا هللمأ7“ر

 1110777 ىرغتلا رمع نب نم نيل ويا

 بتاحل , هان ةمرحأ "همم 65 هانكذأ عد لعد

 رعرذ. (0نعايتعك طحقسا5ءهتاف لع 8[هاطقسع ند

 ممماعسأ : ىلا كاغ ىف هلوق نم.

 11 نع 0100 طةصق 1ع ةعءعمردع ؟عجؤ , 11 ةةعتا

 لع آه ممامععتع لع 18 طوعطعر ىتت ءماتحتع

 طاحص عاد عاترع لع ةعم زرمادعق. طبعز عت لع طتقأق ةاتنع

 12 كمدطاع هلعصتةعدكمد لح دصمأ داوس ذا

 ءآدتس ]26.1102 67هانت. هت. 1١]

 آه عامدع لمزأ ةع اتهستسع ةتصقأ : « طبع طحمأ

 ءالطصالا هو: طدنو ذ 1'ةععتفهاتلر, ةمزأك ءمدصصمع

 ةامصخأ هذ 1' ثامن لع مهمعلم#» ( عا هلمدك هص لثأ

 ءمصصخصصع 511 رب ةحدتل : 0ع ]ع دهزذ طصشلغ لع

 16 طصلطسع لع !ةصلمءاحصعز , هدي طتعم ءمصصصمع

 ةامصغ لمص 1' كاما لع معرمسآ, ءا هلم, هص
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 امرتكوتع ] "هدمت لح ز عتصع طمطحمتع ءاتأن جك ءات-

 عام وعدو ربويص.»م - آن. 4. ة[هاطقضتفتت كلاعب

 3 هع ددزعأا, ]م ةعداعمعع ةدبتحمصاع 0" قلءاطقست

 طعرد كتل : كظعو ام كلام نم ٌّعْضَي 1

 آدم. طوس. م.1, 221:11, 48و. آند .© نعال

 نسعف دصمصاتقءتاف لع ا[ءاطحصعغمت ممماعما :

 نلكطت ىوريو, ©ع ناتت عون ءمحامحصع هذ 8

 ردم ما فرخع لما 1ع ممر ءضاطع قا تهدم مه

 31ءنلمصت. ح ا. دج. «لكص ممصامسا لت م1606,

 هرج 2 ءاد ةعمت (ذ 1'هتكعمتت) نتنث دعنا ع

 مد غامرد طمع محقتك, د ممصافصا لع "٠ جوعا

 ( مرحتصع 1عدصخعز , هدد وأ معوعصتت 1*هطز ءا

 منعا (ننت ءيا1ع [دسحتسعمج) . »آن. 1و. 11ناع

 اطل مممأ]. (نع رج عتك هدا 1ع امعجاع-طتتت ات غصدع لع اه

 الههاامعم لع ةرمطمإتا. لح آن. 0. 7و. هت.

1, 461, 9 

 2م. دود, 1. 3. 0طقضماطت : لصأ نأ سيري

 رظنلا ةمرادم قشعلا . ب آس. 9. 2700. 07.1

 502. - آ.. 11. !اهقتظ (م. 38) >ءانان 36 و قش

 رذم دمزا نصع !هرحصع ماسك ءمممءعاع نتنع

 ار دمو ارش ةحعع 15 ءمصل هدعاتما» :ممنن. 13

 دماتك كمرمصم ندع ا1[هاطم»ثتت , نحتت عدا ]'ةحنع

 اجدع لع ءعاتع مماع, ه امغدد ن0لتعت عتق ءصعما

 اهتقدف لع قفاغ ]ه ءمدصزهدعاتمد , مدمعع يدل

 ةدعتأ, طمص مك لع لعتح طصماك يتق هدجا ءطق-

 كد ىد ها عصتط ءداتمس , طحقتخ نص 2844 , ءان ندع

 لعتح رصماق , مامعفد هتصقأ عمفعسصطاع , معقاعدا

 دمصق همز ههعاتم , دلكص تع 1'هقذمصقتعع ةمزأ

 ءمدحت»] اع. ح آب. ىل !نب « 1ع دع ةاتثك 2-

 تقعد. ([؟هرتعت ماتتق طقق, م. 6/9.)

 2. 1252 , 1. د . قللت كأ 52 311 0007011 1:51 .

 205. -1.. 5. لثملا 000, 5353711, 59. -

 دءابؤ[ وعز. - 1. د0. آسف 15]4ةه::ةلطقأ 5ع

 ممدصصصمتأا قةطمت [1حصصعل ةطصسعال طعص 3816-

 طمتصستسعل 0ع 12 1112 لع كدمالطق  لمصق 1

 [عطمرسومدس , دصمتتا بح 452 لع !'طغعتسع. ( 10د.

 1ع 30مل ودب هالعم)7ءا '0  قلطمان اح عاطفة عت.

 لامس. هه. ةصع. طك ص" 6600.)

 مب ددقر 1. 15. ة8[نانع طمعتاط. « ])حصق امد

 ةوتاسعع, ممسلمدصع ذ ءعاست نتن بح مدللماع

 زل رذ د لعف طعمتتا غور همصحتتع هذ عت 01007

 لحصق آعق مانتق طعالعو !عتصعو , ءاعب دان. 16.

 الوات. لوس. هكامل. 18538 1, 465 تا اج 5. ب

 آب. 17. آه ممعصت غم لنا هدد ممدحادتخ شفنقلا

 كل مامعع 0 شفقلا 1 1ععمصد 011620115 0ك

 000م1 موأ كمصامرصع ذل ع1 نعو 1228311115

 نتلاك ءأ دس آكمصمانن. - آن. 185. ظ[نامع 7602.

 آن. 54. ('ءوا-ؤ- لئعر 1ع طصصمأ 0 ثوأ نقزاع

 لمصم ءع ةعدق ننع لفهصم 1ج لعتجت ندع !محصصع

 عا دع اعماتحع ةهتتكذأز لمصق اعد لتعاتمددمت1عو

 ةحعع تصع ةلعصت انعواتمد طعنا عز دحقتك هدد عد

 ه لفصتحم 15 ممعصصتغسع [هرحصع ةحعع نصع داعطت-

 1 ءةاتمال اةطقلأاتل ء.

 2 1 قاذاو. م11 نك1مزح ةهتت (007071 ,

 111, 177, 1 مدقوت». - آن. 2. (نطغتعالت ةيكحم

 ىلعلا ةنقتم قاصلالا .- 1014. اذا. « آمةنانع
 (ذ ]اذ ممددحعألع لع هماخع كدتاعز 11 هنبسو ثنا

 مصحف لع ددص فلصتع. د - آن.5. ة1نامع ما

 ب ].. 10. آ[هرنعم 20د. م. 1, 721. 1قق-

 رصتقخعم , 4011ه عامر رم. 51. طع '!ةهعدطلط

 هرج ننعقاتمد عدا !'ةحينعتمس لع اذ 71ه011هعم ءان

 1ع 515 لع ]5 ةدعدس» لع 38[هاهلمسستتن. 11. ؟؟نل-

 امر لمصق دمص ةلتاتمد» لعام ]710هل1 عم لع

 '[ةدكط (م. 5ز, د صقل ان 1ع مدهذدعع 0'لطص

 ااهطدتما. ([[هرنعج ةتتفدت ل1. (ندتنكوتص لع عم

 هعرول , ادومت7 , 11,348. - آس. 16. 11نادنع س07“

 1.17. الآماتك ةتتمطق 51111 12 1ععمد لعد

 لعتج طصحصاتك تاك لح 101:00 عج دعاه روخت

 اكلت روشت. 11هزعا ياتماسع هتتاتخعد ع5 نالت كانتح

 رن عررأ ءعتح- ل لفطصق ]عم دحفستتمءلتأك لح 101:07 :

 يضر يَمز ىفّرهدلا نسق
 00 وا ندصقب مكلل كاذح



  101قالا ١

 (ع رعرتك ةدار ماتت“ 1ع ةعدق , عا هج مهجأتع

 01111 مرصع , دءعدصطا]حطاع ذ ءعاست 0 قست هانآ]-

 اعووتو ( 1210. م.م 1 6, كام ةتتقوأز طعم عزم

 لطمحت1 عا 7/دسصمأ طعام , لمصق آعانا5 007177

 هنأ (نم70ه70. 11, 10 , عا 00 ا كلا

 زا هزلكع ةتسقت اتنح دععمدل يعصصرتاع لخص عدد

 ستسأا ندع ءعد لعدح ممقاعق محاسنه ل5

 مع وعجدتعمسا اهتغ ]خد ذل هدام. ( 1! هرعت 0(1«ا-

 اممم 0 ة صحم د]طمجتكر 73١ 3, عا 11 نععي لع

 '[ةردلل , 7. 2.) طودتع 1ع ةعدق لع هع عتق, ة1

 [هلتأ ىع تهم عاعال, ة86ع ]هو عاموع5 لحن م4

 (م: جوز , نانع 1و هقعدتتج لع ممتع, ءط عمد

 صفرخمل , هدن طاعص هحعع اه عامدع لكتس طتقتتلق-

 نتا لح (نمعاعا مز لع 2مم طعاتمت# , نانتع 1و

 مط عمتتج , عد ممضاتعدأ ل عار رع 220118ع121 8

 ]وو يوتتتو لعك هتفعدتتج ننتلف ةلاجدر عصا. آنع

 مقاع معانا كمصع لتعع ننع ]هذ نسدصاتاغ لعد

 هزدعمتتح م15 مدع ءءا ةهتوأاع ءوا اعالع ننع

 ]وترع5 عابس ىكمصأ )عامك هنن ![مصم لس 010

 ىرصتصع 1ع5 ممردتتح 0ع لهااعد ةمصا يامقذغق

 كل 1 ]نعد لعتتع طمقطا15ء1115 كلت

 1مم لعم هلج ممقاعم مع معها عحمعما دق 6ع

 عرس ممصصصت ءعانج ع 0

 ط. 1925 ,1.1 . 31 ذاع ةار وع. آس. 1 2.11 ةانع

 ممامعمسأا. لعد ةممقس ةماحأ 1ع ذ د عجلتع رمت

 « ىصسصطتعم لعد. ( ؟؟هرنعم 67ج. 07.1, 1103 ,

 11, ر11.) -آ.. 18. 1[1نا»ع دمج. آس

 الور. 6 ممجتت. 7 آل , 172 ان 007-2512037

 260 0. شقنلا معمل لتعع اذ 1ةوععصدلع

 لع ]هذ محمصصمتع ل'هد» ننت نأ ةصكتعتتغع مدن

 رفصالا. [رع تما ءوأ ءاطمأكأ ممان1 5من 2550210

 0316 نشعنلا 1.23. ]م عسا غع 0م

 ممصامتل حراق خطه مامعع 01 جراق ننع لمص

 عصا ]عد طحمصتتة هتاف. حس آد. 25. 17017. 67. 07.

 11, 84و عا انتحل ب آ].. 37. (نعااع ءالتموع 5ع

 معاج ع ماسق طوق, م. دود ]1. د, ءا15 1مءانع

 اتم دع اممانحع ةداتقسع م. 152.1. 4

 2. دفجر 1. 4. كم مععسصتغا ع ةائاخهص 201-

 امذأ تعا : مماخع 1هيمرد هوا هعالع كعك طحقس

 ماتقءعت اك هات. هتتكدت [هقتأت , زن. 0 تلا

 11 نام (ليمسمتا. - لس دو. آم م"عطصتغالع 6ةلنا0

 آب. و. ة[غاسع مورا“. (؟؟ هرعت م. 610 , لعصتغاع

 1ةومع) حلم. 11. ط5 ليللاب مكتايبص اوتفكا.

 (0”عوا 1ع مدحت عم معد عحخ كنتم [1ةلتأاح , لما

 طردسطقتس لمصصع اه ص : 0 _ ناطيقلل ناف.

 تا: 16. 7)1770. م1115 28136, 2.100. -- 1

 116م 200/17“.

 5. 123,1. 10. هرعت 12 1١غ لع هع ممقاعر

 آطص آ[كطمتلت عدس , 121ءاةمد». ط10و7. 1, 10/1.

 آن. د. ةلناسع هتتل. ]نع ممعصتعم ءا لع انمتع

 دزفسصع لع هعو دعو , "066 لع مام عاد

 ةهتياععم , دع اتكعمل , ]هامط هلموأن فتاة 1, 220 377

 ءا ها ممادع هطز عا 1ع ممقأع نبات نب ع

 قكحسفوأ رت انا-مص , لمص ]1ع مععصتعا 815 ,

 عا ممن مل م 101-

 رصتفسع ةلئاتمص مددامتا ىف كتوايح ىل , «©

 نانع 201158 5 ءطقصعفم , ةحسع 12 101 لعق محقع

 صف هتاك لع (نطغصعات عا لح لكتادط 10/0

 آو ه2: ظعوا. ب 1. 1و. آد م61 ةاوصتلع

 1 ةيدل كصعصت :. « 11 لتددتمع ]ه ةةمهساتمد لع

 دمرت هص0 ها لعق معك لع هما ةهصتم , ءعقانم

 لتمع ب, 11 ]عد 1هتكدع ءددعصصط] عي ح آ.. 26. (0-

 778 11111, 5. 0 لب 1 ماعطاف.

 2. 1241.7, 8. 1706م (ن07070 011, 3, 4:

 1. 10. ثان 11538 لات الو, 0662 مانت

 طقتشأب م. 45. آن. 13. 170762 070711771. 47“

 1. 12 4/.- 1. 16. آبنع طمغاع وأ "ه7! ءأن

 ]ع رجعو دع امادتتع 1)اةمهتن ع5 ىادت 708168 ر

 101. 89 م”, هن 11 هوا م>6عغم0غ لدن ؟عق ةانثح

 تورو 0 1
 ركل 0 كح |ددودسس رداع 7 .

 115 هدا طغصتغ لع ]عدس ةصعغاسعد ]12 مانتقذةتععر

 اه :

 ءا ز]15 يعمعوعمأ ذل ]عدس امادتع نضع مات155326ع انك

 صا عوأ ممق معانا عب - 8[ةصحع لمصم ]'طتحت عزت, طماتك !ةلح

 ةمدق 0عوزمل 1 اهانمدق ع6صفرتول عوز ز ةطحمتق هدد ع1 عت

 ءاطعت طماتك نص طقأع نبتت طع ءمصختع يتئانسع مهتاتع

 0ع ]5 طعطان.

 آس. دو. ا[ نامع اطعمأا

 0” ءوأ ءمصتتت عزز 145 ءععاتتتو ع5 هزكعوتتت , ج11 !هل

 لع ةمص مثل, «متعمأ 1عو مماتدتتح لددتتك لع له3[6,

 لعانو ]3 ةذلح ةنتثع لع يتعاومع "عمهق.



 [02 ١ قارا نا

 هءعمفام»ص , انصع لعدءتماتممس 0غنامتللفع. (1'هونعت

 دادع ءعالع ممرأع 1و 201 0ع 31. لع ةدعإل,

 لمص 15 2ءدعمماةم» لع !' طكوربماع 0' ةطلحختلم-

 انك, م. 442 ءا 576.) - آس. 12. 144.

 .٠ 31. - 1010.170: . دددص عد لتلك[ عطاق [ةك5انق

 آس ططمصلا , 1 هروب كملت ء اصول 165

 111, 4و. - آه. 19. آه ممعصت نع 60102 مهد

 امنا تارزخل ل. د0. ة[ةامع (لرممساا آس.
 (07:07 اع, 18. - آن. 25. 2700. 070

 8. د34. 1. 5. 107. 11. (نهتكؤلس, 25541

 1, وو. - آه 7. اة[ نامع همنا. - آن. 8. آه

 مرععسصتف»ع ةلتاتم» مم[ةلأ ناقكلا, هع نالت

 ةاملأ ءمصاحدتتع جدت دج غاع عأ هاتجع 22312115115.

 1.160. 11نا1ع ءم771. آه ممعصصتغتع نلنانهد

 ةكلدنأ !لكار: مماتنع 1ععمصد ة'ةرردانتع ىانع 15

 مصمم 1505. ]ا . 12. 1[ غامنع ههنا. آس. 3

 آلم طححصتتق نتا ممدساع معمم غاسع ماننق م" عع-

 [16ءرصعصأ نجرخأ , 1011 جرخ. 1.14.2

 معصم نع ةلتاتمس ممصامتخ كعو , 3ع انط -

 م/م. - 1510. « ا! هذعإ 1' تيحاتعماتمد : هدد اعنا

 متسع ءعووع» 1' تقص عصعسا ندع معلمانتع ءءاسست

 نتن كمتصأ , عا هتتكذ1 16[ د صدتساع دع عطقصوع

 نك 1” قرح مصعد ا "علمتأغ , 1 5ع

 مهام ءادع يم ةةصاتسم ءدغ لع 1ه ىدتصأع ( تت عوأ

 يمرر موتعمم] يأ, ذل عع دعماتسعمأا يب لفصق 1ع

 مهره" هن 1ع ممدفدس ءداذ 1" ةيدصل لع1'هعتك »

 11 دما لمصع تدلتتتسع 1ع مجمد ععطع : « نلله5

 «٠ يعاسلمأ انتسسمت* تتنك. » ]به اتولسعاتم» لع

 31. "موتامع (ط»مس». م. 11, 220) م'عقأ زاتكأع

 ندع 10دند'مم ان ور 316ع 11120

 دنع ]1ع مم. آ[هذعأ , هت ة101:مآاتك , 1ع 1مجكع لع

 3[لهدن: ةضيبلا ىخرفا لاقي كعور خرفا
 برضي اهنم جرش خرفلا نع تعلقتا [3]

 ميهلا وبا لاق هعور نكسي نأ هل يدي نمل

 رض باوصلاو ءارلا يقي هعور راش اك
 جضومو بلقلا عورلاو ندعم عوولا نذل ءارلا

 ّ كو ةمرلا قى ستنأو عوولا٠ 1

 نعد رصمأك ممعدتكدعدأ ناصع ]ه ص لكس عك لس

 مهغاصع طمتمأا ةحنواتعا 1ع مععدصتعم متع (ركمان-

 ام ممهصوانعب ب ].. 23. 5زطوات»ةتطخ , لعق

 ممرات محاغت ]م06ان1- مقاغت. - 1.20.16

 0071, 1135315 , 31+. حاس د1. 87من. ةهت“ء 1

 هوو. - 1. 23. تان 1ع قعل ا ذلص ب مات. كح

 0عقوما1ق , 37

 2م. 128, 1. دو. (طغتعاطن : كمذل نم ىأ

 هعمبت دل ءاطعلا ىلع. 1. 15. 662 انتل

 طقتتأب م. 80, عا ماسك طوكر م. 268. (0نقصأ

 هس دعمك لعد دصماك نأ ذلا عللا , مرتع م. 52

 الصم آس. 19. 00707 ا 17. - 1.

 1 زواج. 102 5 ١)

 2. 2201 ةلمعملا داك نط غر عطت

 ةلمادأع : ةاشلا نلت ايك مهرتع ام يلح.

 آه. د1. آ1هرعت ه7. ه7. ]1

 5م: 130, 1. 1. آاووت ريغ .ت آن. ا.17 إل. 07.

 هب 1, در 11ه.- 1.3. الدكت (م. 1ه) !دتغ هط-

 هوفر ننع 1م ؟عدتع هماطم ع دطع ءوأ ام: ىتم,

 هرج لعتتح طحمأك رز ءعقأ ةتتكذأ 15 1ععمصد لع يتعل-

 نتتعد طحقتلا 5 نتا. ح آن. 7. آئهر. 1'آصطت0هلضتع-

 انمد خذله 6 موه«ماتع 0: قلطماتللنلهر م. 5

 6[ ةان11-

 5. 131,1. 2. ق11تك102 قلت (007672, 5371+ 7.

 1.8. ة1نامع ةدهأا). (نعد عنك !مدخغ مةتاتع

 لختسع طمف1لعاطط ةلصسعددؤع هنن اطقلتلع 8[هأذم-

 ىوللععل , حبت دمماسصعسا هذ 11 هللقتغ دع عملاء

 [ندتون. - آي. و. طع ط321150111 1 7

 ممرأع نيعلا , 0011 فرطلا 1.16

 17/هار م. 166. - آ..1و.آادعت: يلقلا نع.

 ا 0 ةقوانأع : قاض مهلوقو

 هدقيقحو هيلع وعي مو قطي | اذا اعرذ رمالاب
 ىف لثم برص هلئي مو هيلا ديلا نم ذارا هنا
 رجلا
 8م. 135,1. 6.1107. ادعو هة5ومتتمت ©أ |65 اعال7ة د

 م. 157 ءا ددنح ب1. 11 . 11 نامع !ةمنصأ ا. « ل 5'عوأ

 ةاحصعغ لختص طمصل , هنت مملصأ لستع , 105ان هد

 لت: آ11هذعا قاتل ةممعمعطع, 1عو تمعاصعق لتت

 محمل 1'همغ ةالعتسا 063, ءا 11 ه'هت6اع. د

 آن. 26. 11 ناحع

 8م. 133, 1. 10. (نطغضعاطل لتأ يتعه ممر

 ]دز قيماتس عدا تصع لعد ممعاعد لع اه ءغاغط»ع

 رحمدوننع لع آ8)حصحمك , لمصأ 11 لمدصع, هذ ءعانتع

- 
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 رح عرج ةدتطق1كامتأ , عا مدح 101010 هع عع 0

 (نعالع هطوعيحهلتمد مععاتطع ءا مصرا ناع 1عد

 ممعاعو يت'مح اتا, هذ هع ددزعأ , ©7077. 47“

 11,175. ةنطواتنسةتطت (لك714 , !01. 12 7*) "انا

 نحمد لتفع لع مغصع ةحط اي, هم مدقتساع-

 صمصأ 1ع رثلطمر طاعط لتع "1ةلططح ةمزغ 1ع

 رمح لنص طمصصتصع , موضع نان 0"لتسمت“ عدد عتتأ

 هد ةططضوع ءا هج لثا مط اي.

111 31007011 .1 :21358 

 امبلاب . 31111510 هلت ((032

 0101 ضرالاو. 1707 ع2 (007071, آساكاكآ , 185, 9

.6 .33.1 

 13337, 1. تك

 آن. 7. 7062 0007071, 1:83:7111, 13, 1/4.

 1آ.. 8. ىنغأو
 7016 رداد لانعر ءاع. » حان. 8. آبع 50م1

 لع 1'دييعمر»ع عدا انصع اطصقعع ا"نق-م0ما1[(1.

 . (0”عوا 1ع مطحمةنداتك : «1]1 هدف

 آب. و. « 15 تعص لع عممجع ذ صدتس لع زانق ([ان هنن

 كلمنا ءان] ع. » 1. 23. 5 اة ذوخ هدد آتأب

 كحصق نص دصخصتتوءت1 : تحت سبلب درز ىفو

 ةوسنلقلا .- 1. 4. ؟هذعإ اتصع طماع لع (ناطغ-

 معطل , هنت مرح عم عع عدا لع 12 17111“ ةةوصعع ,

 ن 1*هءعومزماد كت صمأ رويص 6051

 هب ءاهلا قاحلل نم عنتمب لعاف ىنعمب لوعفو
 0 ىا«ةرتنع لاق ثنوملل ةفص هب عقوراذا

 عورتا كتل نبا 3انجاب هفيلكل ل
 ناو عوستو روسو زوكل# هرم ضمرئاق ا

 ةجوجلو ةروكش علوقب قارعلا صاوخ دمحم وبا
 ىف لكيت اما ءاغلا) نهانا لاف ةرؤبسو
 ةبوكر ةقان وحن لوعفم ىنعمب ناك اذا لوعقف

 7 هدا نإ ركل ركاو لاق نواح نفر
 اللع تنّوملل لعاف ىنعمب لوعف نم ءاهلا
 ل الل رمل تاتصلا نا اهنوحا
 هب تصّسْخت ىذلا ىنعملا ىلع لدتل اهباب نع
 راطعم 5 ةانتف قو روجص [ةأرمأ] ىف ء ءاهلا ىنطقسأف

 0 ِِط ركذلا ةفصب نقل ايكءرئاظنو

 ةغلابملا قيقحم ىلع لدتل ةيباسنو ةمالع
 ةغصلا ق !كاز قنعم ةغلابم تو لك نذوتو

 0 درطم لصا .ةروكذملاب ءانلا ,عانتماو

00115 

 دو 0ممججمتجع (آمل. وق دخ كدث) 06 ءامزع

 هتصقت دمص هرتصتممس. آند مدام معد طعم

 ةارع رصتخ هذ 1'دععدمداتك كك ةصلتنوتتع“ 14 507

 موس امو عالم يسعاعمع كحمدع ه ناغ اهتاعر كك

 ارادح مدت مم6عمتساتم» » , ًةفاخم « لع معدع» ,

 مصحتك طمص م35 145 كسءمصقامطععق لمصق 1عو-

 ندعا1 5 (هيف عقوم )

 مممجعع نتعر لقصق © لعمحصتع» ءمق, 1ع دممدصح

 10 ءكدموع ه نا متاعب

 له عاتمد معهصرح]هعععدتا 1ع همس 0'هوعصأ. 11

 مدنا لمدع وع معواصعتسعاسع ةنتح 1هعجاتمدخ لع

 هعالع حهطحصع نع ]'هقدعع 2 ءمربقد عر نعد , ةدطق

 نانا ةمزأ معتق لعد [هرصعت» لع صدمات ع]]عق ,

 ودع 1ع محملغاع لعد مص عت ةحصعم ب هدد لمز 1 طحغتمع

 ]هزووعم هذ عد مطعتمعو 1 !مرحصع ةانتعاع لمصق

 ادودعالع 1ج اهدلئاتمدد مماتك 1عو ه 1ةطقتتت-

 دعو, ءأ طمختصاعمت»» ةحوع ]1'معاتعاع آه 1هعتاتمص

 كارعلا هلسرأ , مم عج عع 1ع ممم «ء]116-

 نق, كوهج هتيلطر ها هتصقت لع ةدتاع. ( !'هرنعت

 ةلتقؤأإ 6من. هت“ لآ, 147)

 2م 135.1. 6. قلاطتمأول قان (00707, 111

 145. - آ.. د1. 8همعدأ, ةثلكا. 1" >ءتاقهع

0 

 2 250:1 8 ةيقاو. آن ةععامنكماتك وا دعت

 ةيردصمل ا ىلع , مرصصصع ماتق طقشتب م. 114

 ءأ ز] ةطسأ ةانمم1 نع ل ةيقاو ىق «م:0168-

 كمت , ءمصتصع هد م016يع انصح ةحافصأ .٠

 2. 137, 1.5. 007071, 833711, 10. آن. 0

 0مم, دكا , ةقو. - 1. د1. طل[ ناصع ١ مدصآ]. لاح

 562 ةهمأ آ1هزعز هع ناتت 5ع اثار, هذ 1'هءءمكامد

 لع نعوعرج , لكتنما هاموأنمتاك , ان 11, 11:

 1 برتعلا م 3 0 0

 0 أ ىلإ 0 ! رب ا و لس 50 روع

 ا انيك نر ا ةرم اهلظمل ىلع اعارجلا
 «ليعو قعمطعم ةهطعؤوعمأ هملتصمت تعصحعما 1عق

 رمق !1ةدحتصتصق هنن ؟0ءداتك: 115 لتمعصا /0

 )رد عارتم (ممدتت ()رعاتمماا مانز , ءاع. آطبمق-

 كلل م'مطعغوعدأ مهق 14و همماتق 1ع طعوماص

 0'هطعؤععم اذتا يد'مص ]هتمدع عدعم»ع هنن طحمأ

 53 ممصمصعاجاتمد , مرصتصع 31 © 1:1 طع
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 عام توم |

 ا فالله

 لس دعرتق رنممعغلعدا آن 5. .. ال2 طههقع

 صاتفعتا ه ]هذ عامودع ةنتحفصاع : مجيلملا ماست

 لاسولاب .-1.. و. 0طغضءاطن : تف اذا

 هداف هبوقلا باب ٌبرضاف توملاب تنقياو
 خفي هيباب مرك لح ذا كل جتفي . ]ل 11

 « لل هرصتس ع كمت عجم عدا نحت اخ هتطمعق , عا 131556-

 رصما] هجعع 1عد 06و عصفت مصدق , ءاع.» (0اعآوتتعد

 مصمم 5عتاف لع (ناطغعطت ممعاعصأ راس , 5

 ةهصاتعاع, ءا لادمتأل (رم. لمز هةلمماع ءءالع اععم.

 1.252. آ1هرتعت مانتك طوق, م. 324,1. 24

 ءا ]له طماع ةاتتع هع م8538.

 م. دنت, 1. 3. ةاغطو هلت حاس

 31. (نمسيمدزس لع ظءععوعجول ( ظوومآ ىلنججح 76

 0ع كجمطعك, 1, م. 323) مدسضلع لع ءاسو ظلك

 ءا هع قصوستغصصع ة'ةردزدعاملا صيوعلا . 00

 لكامل هامواعست (00. آكمدءععمساعصز , 1, 13, لت

 اهءاع ةعوطع.] ح آن. دل. ؟7هزتعق 00707, 511
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 2.4510 0 (زةلتقوأال , 775501

 1, 237. - آس..10. 007071, 50771, 17.- طن.

 110. ؟هلعمتل , 14هءاءامت]ع م. 235. - آس.

 17 هرعت 6هدت». هب 1, 88و. ح طع 15. 270

 ه2. 11, 653..- 701:0: طم مس عصمل ندع ةلتاتمص

 ممم ىلا مان نمل لل 20. 110. 06007

 11, 1و4 , ءا ظعللطمحت ,آ1, 1هور نحن ترماتوتنع

 آ1ج قيما غددع !هرحصحع لمصم ءءانع 1هعجاتممس مقنع

 1'هردحت ةذزماح لت 2201 مسقنأ . 1ع رتمأن عقد , واتت

 ةعرتا 0'نيستدهلعمسأ ةذعار ةتصقأ نانع لمصق عل

 لطمحت, هله ةزعمتظ ءداتمص» لح طصمأ م05567:

 لفصق لعق ماجه م عم ءمصصتصم ع ءع]] عد-عل : مم135هطق

 ةلتج حط عصتق , ممانقدعت» زانق 33 ان هم هزخ

 2. 146, 1. 5. 8وتتا 5 121556, هلقصق ©

 رص مر" ععدتت , 1م تسع لع ءماغن طحمتق 11 [ةعصصتمع

 ءاطقوسع ممتعا مدن" 1ع دمصح لكس محعسطتع

 لحت عمو طسصمتص , عد 1ع لغامديصصمسا لع هذ

 ةزعدتط ءداتمس مدممعع. 8[هاطقصت م لقطصق هم

 ءمرححتس عدامتسع , ءمدصتسص عبعع هعانانع موانع 0ع

 دمدد يبات ءداتمح مون 1 عم مصمأف ةليكل | ظافلالا.

 - 1.6. 10ر2 هم م. 2و5. - آس. 12. ل1غةاع

 ةومااإ. (نعر نك دع امماتحع , ]2مم 101. 63 177,
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 ءاهلا اهب اوقدل مثناف هلأ ةودع مثلوف لا هنم

 قيودص غلوق لتاها ل ودع كل( كمكف

 ةريظن ىلع لمح امكهضيقنو ةٌلض ىلع
 هليسرو. قاطمت 8[هاطمسحصعل , لمضا (ناغصعطت

 جتا ممعصاتما» 1ع, هدأ ممانخع طآدصت ب, ءأ اع

 رسم ءعوتت نأ اتسم لتح طوول هلواعت ممم لع

 عما ةحتاعاتمس (طصق. طخ 1107, 101. 33 >). آنع

 رمد 0: ةصامتسمل ءنا لي طحغاتخع ءمتا ها دع الأ

 لهصم 1ع تمم, [1هآ. 1ه/ 7*. آنع5 هطقعتمج

 انمددق مممدعصاغعم زعت مصرا ناعصا اعد ”نوعاعق

 لمصصفعو , 6"هجدت». هت“ 1, وامر رات, عا جم

 ماتعوسعمأ اه همماع لع 8[هاطقسعفمت ةدتع ةلوم.

 ط.دتور 1. 13. آم ممعصتغساع نلئاتمط 701-

 ام ا (1؟هرعج ةطمسلاةله, 60007“

 رج. 287 لن اعجاع ةخوطع.) ب [ط101

 هت. ]1, 83و. س- ].. د4. ةدنع 1ع ممقاع ىلل-

 اهون , 67. 11هجممفل , 5 ١]

 مب دلةم, 1. 10. آ]ذ دنع ل6 51ةاتماح لت

 1101 توناح عدا لدن طحمأ طصكدض, عانت, كقصق 1ع

 درضمومتع ءا 1ع كمال لغعد , غدت ومع طوسون

 ها لمصخغ هرج ه [مصصصغ , عج ءابق1 لفعج , 1ع مجما

 دج: , همدسستع 1ع 2201 نوناح, هرج ةوطع ,

 لمدصفغ هدتولنصسع ىوذاكل آد ع6

 توج زملانسع ىاج1115دصحتس جا ناتع 1ع طخمأ ط'ءوأ

 روق ةحوطعب - آي. دد. ل[ نامع اطمتمآا. 1١( هزتعت

 كحل عموتق , 1عو جماعق هت م. 126,1. 25 ءهادج.)

 - آد. ة[نامع هه(. لبع عد عدا, ةعامص

 تس حفص نق تأ, كدت م0601 ]نان مات 1 *هددددحته. 5

 هحمصم دئتف 7]1'1/ لع معمامدعداتمس نه اله ط©ص لس

 101 ارهقلا , ةردرع ]م 101 لعد طصححصت15عتتا5. « "لكن

 طصللعم , طخ صنعك قعطع نه مععدمصصعر 51 ©

 اعوأ خذ ءعاست نت طع مصدصقت اهلا حدك محغع

 (1'ةءاحن لع)ر 1ح طسصع.» (؟[هرنعم ظجمس. م“ ]ب

 202.] - آ.. 25 , 0007071, آكل ١

 2. 141:1.1. 17هزرنعقم. 133,1. 3.-اس

 11 ناعم موامعممأاب حاس 1 قيصأ ءا ىلحا

 ةمدغ 065 ليضفتلا لعفا.-آ. د7. ا1غادتع

101111 

 20 داشو هدأ ]15 ةايتاع 0ع قاسب



 1 م 1/4

00 7 
 را

/0 7 
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 - 1.16. 11نامع بنو". -آ.. 20.11" ع م

 ( 110ج. ]طم-آكطما ا وص, 216/. طهو». 1, 408.)

 ب آن. 21.276. 07.1, 717. آن. 29. 276010.

 هن“. 11, 813.1. 25. جمد. هت. 111, 0.

 2. 148,1.6. عون. هج. 11, 848.- آن. 9

 (' عا 0ط عزك هلاقلط طعص آكميتك. ( ؟؟ هرب. [طص اكطمل

 انعمسص, 1, 36و, 412 لد اعجاع ةسدطع, ءا لكامأ

 هامواممت , ] , م1. 303 مثل آس دنت. ةلناعع

 10102 (11هرعج طوس. هم 1, جدك طكمسمم

 00 مد 140- آس. 13.200. ه7: 11, 6

 1. دل. ]ةصق ]15 مععصصتغم»ع ةلئاتمد , 1ع

 1201 ءادوس طصقص([ 1311. - 107 عرت. آد ]016-

 رصتفرع نلتاتمصس طحعأ مدسامانأ ديزؤ, خ1 مامعع

 0ع نمبز , نأ عدا 1ع دمت صمصص لع هع ممقاعر

 ءمرح ان عح ممدححتس 0" (0 [طصحمتت , عا ىدتت هان ءم] نلطدخع

 موسع وعد لعدعتماتممق ممغان دعم لت اخمد. طع

 4قعوطعو مهةتلاحتعما محفصع اذ اعطان لع '1هت

 لع ءع ندع قةطمت 7/هطغأل دع ءمصقدعتةتا هد

 ممعدتع يت'دتتح ءمصسصطدأك لعق ائمصق. (1؟هنعت

 لكما هلمواسست , 01.111 , م1. 88 "ل -آسدق

 11 ناصع اطمممست]ا. - ].. 11

 آب. 27. 1هرنعم ماستك طقتتل, م. 5

 8. 14و, 1. 3. (نطغضعات : دير اهتراعتسا

 داما ضاخلا سد نمد اعتب ل
 ا ب 1. 4. ©105]6ع لكتص رمق الك أ :

 هقش ىا رهعلا رجني ب ىمادل ىأ رد هن

 لوصفسصتع 5111 0 11 رك ذو «ةوصق

 5. لادا لع 1'ةعتاطتسع 0ع

107010. 07“ 

 رمع جا عال. » - آن

 ةصاتخملدتمتك كعت ]ع5 قعوطعو للتع معان

 اعدرمد ةحدصأ 81هاطقسسعل ءا معدلمصأ 1هدع

 اهصمق ]1"نقدعع د 1[ معان ءمصصتصتتم. آو

 مرعصتةرعد ممعوزعج لعم قعدطعو ءا 1ع همم

 استحصغمدع انععمأ ل'ةطم»ل ءيصداتغد هذ آ]ح هءدلع

 صحغصص مع لعد طمطصسصمعو , عا هدد 6 ه0

 ان ةجعغد ماتم مل 14و ممعاامع مو ةوتأ. آنع

 عماش لع ]د ممكوزع نامثا ععمفمل ءكدعت ]عد دم

 مم00عق, ©[ 1م 06م عص لمسح عدا لع 1ج ممققدع

 لع5 ةتصهأ ءعاتدكك , لعد طمصصتصعو لماتغد لتصع

 طعتبسوت مع ممغصمت [متددتعسا طحغات عل“ 0*ةم-

 مخعمعلمع مورع همعانر" 14و دعو لنك ل0ان155هتعصأ
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 ١ قالدا نال

 ءا كذتأ ممتع لكحصع ممم بح 1'طمصصعتتت

 لع طآحصسم طعص ةتصقحسص (؟607ع2 11. (نهتووتط ,

 ,٠.11 م. 529, 530). «11 هدا ءمحصصصع 1ع آند

 4*0 طاطمتت, نتت هانامعصتع ]ع5 طمصحتحم عوج 105 لانع

 1ع انمص محغصع مصمم 16 ذل ةعق 202125

 ل'حصصعم , است, 11 مع ]عدس دصقصو ان ]7ةق.» طلعو

 لعتح محمص قعتتاف لح 1)1ممس مما عدا بح

 كيللا : محقتك 12 اععمد , اعااع نت ءل]16 ءوا 13/0

 مممافع مدع 81هاطحضعنمت , هما مصاتسمغع ]مقن

 ]دزدتطمس , 1 رثع . قط امتع ءدا, ةعامد ]'هنتح

 اعدت لح 11070570, انتج رجدجتو لفصق 1ع ١ ةصعم ,

 ةدتسع لتكامصعع لع لثح زهاتصمغعو لع اه 11ةع

 كانلكا كانك ]ع5 ةصعأ ءحق 6615 هدأ هم

 قاطغطقتعب ءا قنع ]عم طقطتاحصتك لت آلفصحعم

 ةممعالعدا كلطح (رثع).-اآل 14. 170762 11ه

 مممدلم, م. الج. ب آ.16. 0[ نانع ههمستا. « العد

 دماغ ؟هز16عد لس كسر عا طماتك اعد طصعاس

 هك عمعمر»ع ددتن* ]م اطعتتسع ]عم طمصلم لت طصحمات»

 ءحمتع نتن ءةدحءاممزع ]عن (ةاعب مآ 8.

 قاطمت '[ةلعط عنا 1ع ممصح لع !'هدعاع لت مئم-

 ماغأعر ءأ هع دجعسو اهلل ممساتع لكحصع مقتل

 لمحات 1ع ءمرصتس عمععيس ءرجا عيا كام مقنع 81. 0

 لع طعموعجول , ظودمت, 1, 367. ( هجم. 1ع كعمل ءا-

 ممومسا (ةدمما. هن. 613), 101. 6و م" ءا ج3 »*)

 ب آس. 20. ة1نا»ع ا ءمنمآا. « لع متهماطغاع ءقأ

 طاحصعز مدع ]"ةصاعمءعووتم» لع ةذ امععر هد

 نلعصمسصلع 1 ماستع هنبخ طتتقوعك , ءاع.» ( هال.

 دنع له طاقصعطعتتت» هج لج اطدتصع ةءامامصتع لت

 76.) طعو دصاتح

 هرتلسحعصخ لعدم لعردأ مدح زا ع»ءءووزم> لمصق

 مءممطغأع , الهم. هجماطوعر 11

 145 هصصقخعو ةافستل عد. ( اك نرت . نمت عا رقاق 11

 120700 01217 , 37١ 560 عا 87 ءا ىزتمل 6آ-

 765081, 1. ؟.)

 ط.دلجر 1. 4. آنعو مما لاتل ةانلاعصأ 5ع

 (عحصتصعما مهن لعف همصصق لع ءماتاعتتت مم

 لقصم تس ىعصق عانت. ل آن. 19. 27من ه7

 الاب 11 ككل الهرنعت هنت. 0“. 1

 10ه/و , 1. . ب آطأل. 2و. هنن 11, 20د : نام.

 ه2 5671-11. 1.1111 نارقلا. 8

 رصمأف طع دع امان عصا هك لفصم 1ع (معوصنت

 صفت هدد ه2 معصق6 هل ]12 ةايعملع د11 , عموما 160.
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 امعند. [/هزلخ ع نحت د اهثا له عامتسع لعذ كقف-

 مصمت, لعد قةطماتح0طعءتل , ءاع. (0'عدا ةدقاتتاع

 ةحوع هعد ١ ةداتععق نتلمد ه عةددجتم لع "ععمتق»

 (ضتتسع ]ع امطاعمتس لع !'ةصاتوستع ةضدطتع ءا لعق

 ممعصتعو عصمت لع 1'1ةامصحتخسمع. ح آس. 6.

 ]لبنعو [عصخصسعو , هرب 0معصأر ةمأ ا ةاتتعو

 لخحسع ءةرجغعع لع محق [ عودت ةحصق 020125 نلاتت

 اعدع هياتحمع اع معمق. آم معتلاع, كح ىوداع

 روحا ةداح طحخص أ عدتت , 1[هتكذو ؟هزد 1ع طمحأ لل تصع

 مدمصعاطع نمنع. (؟؟هج. 031. آطودرت, 1/6 هدعرناف ع5

 4كهطوتر م. 202.) - آه. 8. ة[ناسع دهام.

 501 كل

 «٠ انصع معاتنع ضعئالع, نلعمافع, لفعمةمتاعب 1ع

 آس. 10. 10262 (060707, 511

 لتقطاع ءىا ماننخ طعمتت ذحمتس نيد ءالع. د

 ©. د5مر 1.6. هزت. 6 هجانا. 47. ]ه3

 ( عدا 15 مامعع لع ممدوج». 1. 14. آه م©-

 مدافع ةلتاتمم ممد"انأ ليز. (107 62 م.148

 1. د4.] - آ.. 16. الناصع ةمدمأ ا. - آس. 18.107.
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 : مفصلا 1ةةعال , ك0

 11. (نةتت5وز0 , 125501, 1], 105 ءأ ةاتلا.:

 هاسوأمتك 117, 101. 25و

 011077. م. 3. ب آن. 393. (نعو "عتق ةمصخ 7ةم-

 ممساغد هتصقت , ظكتامأط هادوامتت , ]آل , د61 * :

 آ1عو محمص ةعتاخ لح (نهدحصم عدامتسع 0ع (نطغل

 سعات ءا ظعالطمحت (هه (نمممسر ككل , 48)

 ممساعصا ذل مويلاف , ة1قه مامعع لع |. 82دك

 010105 3 ]12 طمصصع !ععمد 0 ءمالع لس

 لكامط هلمواسست (آكا , 01. 260 "١ , اههدعلاع قا

 ةاتتطتع مدع 1[. (هسسقوتس , (110. م. 106 ]ب ءوقاع

 ة-لل»ع ىدبب سيلف . آم مح غار وأ 1م ةزجت غصصع

 هدمؤعع لع [هقزا]لع. آن. 20. »هنن. هت. 1 , ا

 2151 . طاع ل

 هليل 31 4 متو ا 15115 ءا ا[ ةمتط 00 42(

 1. 10. (طغتءطت: فورعملا ُبلط حاينمالا
 مكد ذك ىذلا ءارعشلا ةخيشم ديري

 بلطلاو |ادجهتسالا نم امنا ارعشلا شيعو

 ال هنا نخاي نا هنداع نناك نم هنأ مولعمو

 هلخن م١ نم لاق كلذلو ايه بلاغلا ىف ىطعي
 ءاطعلل زنهي هنأ بسحخ ١ ىنم ىأ حاتربب

 بيبح لاق كلذلو

 . طاقعت

 لع ييعاوسع معممتس , ءا ةلامتعسا 1ع5 لغطتاعت

 نورصامانا هان زلذ هيمفمدتعما معععمزس انصع -١6

 اضلدساتمد. د 1عذ ةحزمعامتل لح صمص عصفت

 لع حما هدد دمه" ةلعتتت, عا عانت مماتن“ لاتت 0ع

 ععمرع 0'هءعتمداتم» لع ءعممتا نصع هىرغمع

 ل”صلسماسع, نامتأ لتفاتصسعسفم مدع ]ع اناعع لع

 ممسأ0 ( منسم. 1, جالل. طبعج طمكا 76-

 ممصععما خذ هع نن'مص ةردمعامتا ءادعت 1ع5 ةصع

 كعصف (مععج لت حمص لع كطفمدملعم, ءا طعم

 دمك, هنن صدمات عج ةعع, لع ءءاست لع زهد عا عاتق.

 (تتمصع دنص ممقاع معصمتا لع ءمصحممدع» نضع

 مما6عع لع معمق , زل اةعاطمتأا لع 5ع ]نائم عاب عع ان

 ا!طورح ممحتن 1ع كمتح لكتص طمص مدح ممانكةلا

 قمصاصطتتعت» هنن ةنععغم لع اه ماقعع. ]1 رند د

 لعف ممحت نتت ةمصا لع عصتتك ءفلغطععم مقنع 1ع

 ممرصط»ء مر" عوومع آ1صعممزتةطاع لع ماغععم يتلق

 ةاملعمجا هد ةاهأ لع ممعزاع» لع محغصما ع. '!'ع]

 ادا طآدصحصتمل , ةدتنع 1عوتعأ هدد معانا ءمصقتلا ع"

 1ع 72: ءممدجمت»ءع 0' [طصعآ[خطمتلتادسص , ] , دام , ءأ

 1 ه6 عطس عدل 2. 107. طبع ططمأ

 روحت ماد مهق ةعد] بصعصأا ةعالل ة فوز عم ع» ]عد

 مر عرتكهرحط عق لمص 12 مماعددتمد ثامتأ لع لف

 طازو» لعم دمععذر هد ةزدمعامتل ةتصقأ ءءالعق

 نانا مععدمتعمسا هذ امعاطع لع مععومعت ]از 1عد "هع

 لئاتمصح لع 1'حصعا ةحصع ةعدطتع ءا لع ]عد ةدحتع

 رم لع !'هدطات. طءعممصأ اع5 ممعسصتعتتو [عدحتتو

 نأ ةاتنصخعمأ 1 محملا 0ع 8[جطمرتسعأ, ]جا

 اعداتم» لعف دمدصحلعمج ظنا ةطقمعطغع مقنع !عق

 عمصلم ننعم عسص عطاك ان1 56 0385011 3

 ]عدس رعتج , د ةعطتع ءا لقصف ]ع5 مديتق طماتع

 ىوا] دعما ءمصوستق. طاسق اهتنل , 15 اهقدتاتنماع

 رص 0'هتلل عدو , اذ همددحءالع مءعاتوتمص, مدع

 دو اع لمص عع ءيععاطسمتج عر [11 [هدححط د١ لفصق 1'هدتح

 طات 1'ثاهأ نحت ةحدتلا م"غعملغ. 0ص ت1 ةلماق

 موادؤ-لتسع لمصح ]د لعمصتغ»ع ممتع لح

 مرر“ ةزفعاع لع صماعع ةععر لععك طمطحتم ع5 125-

 انتنأك ها طقطتانتغك هحتح لمد ععست5 لع ]ه ع

 لعد دتا]ون, ة'عصكصعع» لمصق 1ع لفوعما ءا

 هلاوصاع» 1ع3 ماسك متلعك هطقامعأعف و مماتت

 ممعدعتلازز", لع ]جه طمستعاطع لعف دمصحقءلعق , 1عق

 عمان١ عرس نلاتأ 0ع ةاةاملعملا ممق دعم 6[
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 621 . [لددصق 1ع5 ءةمموحتة صعق , 10 5ند'مص ةةمعغأاع

 120117 1 0ع اعمص]»5 عا كانك 126 5 ١111

 نتع ]عد كتوسصعمتتج 5 ةءوساعطأ هذت 5ع ءمات-

 ءطعصاب هد اعتتع ةاامعاطع ]1ع امعنع لع ا'دص

 لعم متعلم لع لععحصت ةنت-لعقةتتك لت همانعع

 0ع طححصت غر ع نذ هع يتل]5 "عواعصت لعطماتل , ةمات-

 اعصتتق ممتع صمتك متعلم ةعدلعس عدا (آ هر. 20-

 ممقفلر م. رابع. آس 22. ازؤ قالاقلط هدا 16

 ةمصحماس» 0ع 7مصصملع طعام.

 2. 157, 1.12. نط غتعاتا : ىىجرم ىلقنم

 مكبولق ليمجو ىلع نوقفشت مكاسع لوقي

 1.14. 2 070711771. 9 231 ,11 .07٠

 1.23. 816 ع ممدعمتا. حاس 28. 1 هرعت

 ماسك طقشأب م.

 2.158 1.13, 1707. 61-0655105 ٠] ةورءعمأ.ل

 1.160. لا ناعم مما آن. 21. طه 226-

 مدافع ةلتاتمم ممعامتخ قيضأا. 1. 7

 م. 4, 1. و.ساآنب 26. المع ممساتع لت مقطع

 ها هع دعرو وع اهماتحعمأ لكامأ هاموأمتتتر آب

 101. 2و3 7. 0ص 7 ]1[: انىدحب ماما :انغلب

 اندو جو , عا يقينل , مهانت وجرفل : ندع علمه

 لخص محمصة عل لع [امصسا ممدصاع كر نك

 انءذلعو: رتل هتنال'ع ©2072 , انءانسو .

 2. 15و .1.3: 6اع مامانز اا بح آل.

 3[ نانع (ممدمتا. لكم ممعصتغ»ع نلتاتمد ممعاملا

 م 110ج عا (نم7هلر ةققتلآ ا ل

 الم محمص 1 ةعتاأ لع (نطغصعاطت لمدصصع هع اعف

 ةلطقأ :

 هيرب ىعو دك اهردلج دقو
 © است هتصللت عم 13 مادصتاتمم لدن مانعا, أ «-

 معصلمصتغ ءآ1ع نامتك ةصصمعءعصأع.

 كدصم 1ع لععصتعم طغصتماتعطع (دءعدعم دع

 مرخعع 1ع ءاعاتا# بح 1'هحوتمسأز , 1عو لعن

 رمق مما "ةتعشأ ة'ةرصز] 1ع خدع [عتتتع

 ةعمدتق6ع لع انطععتسمعع, ءا ذ اهوسعالع هد

 ةتتندتأ كمصصع 128 طوفامصصقلعي كح آن. 6.

 ا[ نامع ا همم

 2.166 ,1.6. 0 ةيةءطن: هتبملطام ىا

 نوبهوت ام ءانثا ىف ليلق مكنم. - 1. 5
14 

 ةيحل قدحا نهجرتلا قلك +
 ال ا دلارجرب لاس نم

 ]رع دصغأتتع 0ع هع روك هما هما

 2م. 15و, 1. 15. اظ[ناعع اهقالل. 11011 6ع

 ناتنمص آنغ لهصخ 1ع ءمصحصعمامتسع لع ة[0ها-

 مهططت : ىلع رسحتا ذو ىق ىلا علطتا دل لوقت

 01 ر ]الو نفي مام ىلإ ملطتا تانالاوت
 ناف ام. -1:: 1و. 0'عوا 16 اناعع لع 1!'هاتك08ع

 0:0 ءطوعتب ح آب. د0. الهرتعيب © هضاتتام 07“ 1

 1150. -آ.. 25. 10050 .١

 2م.153,1.3. ة[ةامع ممسلزاملان. حاس 18

 طموتن. 7“. 111, 106 ءا ك-لعففاتك م. 603.

 ا. 251. عمم: هع 11,628, 111, 1..2.

 1. 9/. اآهدتك ةحمصخ ةزمانأغ 1ع دصما 0

 نأ طع دع انكدتأ مدع لمصمم ]5 مععصست غسع نلت لمح

 (ةددس ىه/ 7, هوت . 11. (نقانقذتت , 125501 11 م0356

 ءا ددتح.) 18'ةممنو ةمومسأت , لمصق 1ع نمل

 ءالمصمأتل , 101. 19 37 نيرشلا ةامتأ 16 ةدجت“

 مم ل كحد.

2. 154,10. 00067, 27111, 

 2 105 1270147-10 11 263. - ا 1

 6 هج. هت“ ]1, د1ور 1. حا 20. (نعالع

 م0ماع ب ل115[ 12201 لصالا هدأ ان "ثع لع 810-

 اطفصعمل ب 1 "عدصمت"(انع, لعرجاتتق ةلاىلاو. 0115-

 نان كيص, ءوأ ممطوطا دعما ةماتاغع مهن

 31. لع كدعو , عا 1ع معواع لع آه طماع لعمان

 ىتعي , ةممدمعاتعمأ هذ (نطغضعطت. كاهدتك 150صق

 هطوعررت عع عاقر مممعع ستعاه لععصتغمع مدصانع

 لع آه صمماع دنا نصع 1ع حض معتم لن ععصاع

 لع ءءالع نحت عداتس ل1 يت غع حددت ءمطحتم ء ع عت ءا2أ

 1. 22. 0م ة:ةالعملعدتا ماسافأ ذ لدأ

 انيلع. - 1. 14. ة1ن1مع ممدعدماا». (نع5 لق

 وع اممانج عصا خله اغاع لع آه طماتعع يدع ]1'ةدتح

 اعد لح لكامآط هامواملت ه قمقمعتنع ذ عع

 ممقاع ((61. د18 د“). ةعتلعمبعما هد رت ]ا

 تفداص , 18 مادمأ 1ع يقال. - آس. 7.

 ج1. ه7. آ]1 ووذ , طماع

 2.156 , 1. 11. 11ناع ”60] ع. جاع 12.00

 5: عا 67077771. 07“ ال7 م1 2 111

 مماع 2. - 1... 20. 2من. هت“. 11, 309 عا
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 108 ا الذ د

 أ , ها هير عا ةنياخع 1ععاعتتن" ناتت ةانزدم ا طتع

 ةنتقذا 1" 4م, ذ ]5 ظص لع اشاح, ©[ نت آنا

 دلل شاحب, هع نت معجم اهدجأ كدمص عع عدا صحم

 مممققتطاع. يمس ةلعط عانقت , لهضف مد (تهدححصح عد

 املرتعر كلع ةدعمدع دصع انماقتغصستع ءوزمم

 نتت ؟لعصأ ة ]'ةمرحانت لع 12 اععمدد سب ”كودا ءءالع

 لس 1ععاعتس نتت ةانمرد »تسع 1ع ممعصت عا" 04117 لحت

 متمأ اشاح ب مات 1ع كمصععم» عد اشحب قب

 تصع !هزه هما نا مءاممصعطغ , 1ع لغم]ةععس عدا

 لع !'دححاسع كن لعجت عصا هتحقفت ةصحرحهىةتلطا ع. 110-

 اطقصخغما كاع معمم بضع [هزئ1 غددع حقل

 0' صح ادد ععر» ءعرصمأ : ء عدا ءءالع ل'[طص اطزتصصق ,

 ننت 1ع معضل ممتن نص دئعنطعر ءمصقاتتلا ةلعع

 اذ مم6عممدتاتمصد ه7. ( 1 هرعت صعملعر ةانت هع

 محمأ , ©. هب. 1, 1١ه6دب آطص ةلتل , (0077-

 دعا. دس 1! كاقوتع م. 1608.) طم انت

 مرحغسع , لمصخ ده 1101101 (طحق. 2--40) , كاع

 اند رعرت5 لع ةةطغعاطم , هنن ]ع دحما 5ع اكهاناتع

 كلا 00

 نحأ نم ماوقالا نم ىقاحأ امو

 طع مجغامع عدا طمعتل. ظعيلطمسا (آ1, 45و)

 ةالصطسع نة 3طمب خ١ اذ اععمرج هذ نا

 آب. د4. « ظوععع نتع 1ع ءمصاعجتع !ةصلتعانع

 دام 5و عراب » ب آن. 35. 27من. 47. ]11

 ذولا. طل 00 106 16 (1هرححس 1311:

 0ع '1ءطصمن حاس 26. (نم»ه», 8ال1آ, 7

 ط. 16د , 1. 1. ةلاذامع مانلز هلآ حاس

 آ[أمو عي كلععددك لمصف !'[صاضملسعاتمد , م. 13

 1.12. انعو قروطعو لعق 211165, طعقاتعماتإب

 رطمتسم ةعكانمان] عنج , يانمصا ن1 نكدعع نامطأت مهن

 اه اندلت اه لعذ ةصعاعملك , 5 ممم عا عصا ماسق

 ؟ةعلعصصعما لع نسؤعرع لع همادحعاا عد [مصعق

 زرق" ةصقالمعتع , ينع ]عد قرعدطعم لت 0فوعساب نحت

 م'مطقات دصعما ةحتعع انصع ععدصلع تكعاتعات» لع

 امانا هفم]هوتوددع. - آ.. 13. 0م 5ع :ةزددعااعأ

 ندع 1'هعاتمس 5ع مدقدع ذ1ه ]1ععودع. ح آن.

 ؟هرعت 1ع 101م 0.

 2631 110 افولخدأ . (نم7078, ال, 46,

 اير 353. ايو[. ه7. آ1, 261. - آي. 17. 17هإلعت

 ماتت طقتتأا, م. 45. - آب. 20. 0007071, 71

 22007 0 1 45/7 لل 035: كل 0

 11. 1مءزناهع (طحوس. هب 111, 2. 11, م. 185)

 5اةحزرانلع قاتل“ هع م0ق538ع موان" هن ءمصعااتتع

 ندع ]!'هدتصعمعع ل'لطص (0]طعالمط نامتأ لتكممو“

 روس هرلعع لع طحقات غطعقت

 م61 1.10. 1[نارع اة مدمأ ا .-]آ.12 . 116 اع

 ةيوتا). (' عدا 1ع مععك دد لت ممقصصع لع (نهقط

 طعص ماهو. آس 15. 00700, 11, 63.

 آب. 17. امانا هع مدقددعع قا معدونع ]1[ ةعهس

 اهصحعصأ انخغ لحد (نمعاعاما لع ردسحةلعط ءاطقتت

 هاير 1ع 2002 , نت , 31. (نع مدا لمدع 1عد طحقح

 اتق ءتلاق لع عع ءمصسصم ةجادتتع عا ]ع5 2282115-

 ناك لع 81هاطحصعنمت ننت طماتق هرجأ [هديصصت 13

 رمرسطرخعنفعم همر"ععاتمم5 الع 201153 5

 الامد لهصم ءع5 !انعصعن. كل اه مامعع لع ماس

 آه ممعصت ةرخع نلت انمص مم:اةئاوباسأ . 20.

 آم ممعسصت نرخع نلئاتمم ممدسامتلا كاميلا ىلا ىبأ :

 ممتد 1ع مدت همدح لع ءع ل[هل]1 نامتا بنعق

 لاميلاوبا بنعق ىنأ نب , يدع طادعاطغاجأ طحعد-

 نمدصصع (صصق. ةنهطعب طخ ج42 , 101. 43 *)

 ىرصتخصع ءمصاعصستمدهتس لح ءملغلطع عجوصم

 رجحت تعمد لةل-آك عودتت آرنع (نندمسنر آل لفن,

 م. 1472 , كت 91335أ : ىودعلا لاتهلا ركأر

 ىرقمل ا قنعق .- آن. 21. هلل , 20111: هلأ ,

 نت هالرعدتأا ]15 ممعصت نع نلتاتمص. طع طحمأ اشاح

 هدا معومضلغ مدع ]عم بصق ةوصحتسع انطع م1600-

 ةزاتمد , ءا 1ع دمدح نددت 1ع انتا لمذا ةاكع مهدتتالاد

 ةلمعك لكتص معومر ل'دتاععم 1ع ممعصصعما مماتن“

 نص مدمكلمت» عا 1ع اهدا ددتحعع لع آه معمم

 ةلاتمص /م72. (نعو لعتح همتصتمصك 5'ةمانتعما

 دايس ]عد 01116 معصاعم ]ععمصق نست ةمصغ 00 ماغعو

 ريق 1عق 1ععاعتس5 لح (نمدحص لقصف 1ع مدقذدعع

 لع ]ح دريعمتع حت, ةثد. طق ممعصتغع هتستمد

 مع ممخدتتل لع اه اععمد سأ اشاح , ةنعع نص

 كاز خذ له نص كدت مععصتعس طحمأ ءأ تس ةتتاتع

 هلت عمححسم عاب ععرتد عجأ كدت ةععمت 0. آنه ةععمطلع ,

 هت ءمدح ا :ةتخع , [متأ [هددحطعت» م25 [هاتك 1نو قو

 411/7'1 لت طحما سأ ءا ة'ةمرمانتع "هطول ىانس

 هعءانتت لعد 1ععاعدس5 نت آثا اًماح , جوع 7077

 هع ينت طع معحصعأ ممنصأا لع لغمامعع» 1'ل/

 لع هع مصمأ ءا لع ءطقصوع»» سد اشاح هد شاح



 ا فال نحل 109

 ب 1. و4. 107. 0'0طوؤمد, 760. 6 1671١

 010. 17,276 عأ ةاتلا

 ا و ا مال

 - 1. 2. ]ع 1ةصتصستس 0ع اهرعش, ءاع.ر 5ع

 مهمساع هنت مدمزع» ( ةعفرز , دصمعصاتمدسغع

 م. 168, 1. 3. ح آن. و. 2700. ه7. ]1 9

 لا. 11. 11. 1”معنامع 1١( [.) ءا 1عو طصقتاتق-

 نسلم لع 1[ءتلمصت ممداعما ريبج , مانت“ ىاح .

 ( هرعت 01. (نهديمدتس لع ظععوعدل , ووتر آلآ,

 طدق.) اند صحمصتت تعا لع 11ه متت ث1 دز هاناع ع

 (ان1 ةان1[: دبع نب ةتراح لا هنأ ىورب

 اههنيب تناكو ىنج نب كلام ىرماعلا زيزعلا
 لاف اصعلا اهل نعرق نم لوا نع ةرفانم

 لوا وهو نطحا ميكك ابو نطقس ريبشل ىلع
 هلاق نم . (0نمصأ هت طقامد !ةزدم6 , 0: عت م5

 طققر م. 655. - 1. 12. (نعانع معجعمصا"ع ءقأ

 رمعمسا نع جتتكذأ مقنع !'ةياعتس لت تامل هامع

 واممت, آ', 1١ هنق د": كلع هيغ انعت ذ حافصلا.

 ب 1.17. ة1نا1 00/77. لح آس. 10. 1700. 47.

 11, 133. آن. 23. 27ه. 0.1, 206. - آي. 5

 11 نامع هنت

 ط. دجدر 1. 2. ةوصق لمانتع [1هيع اذا ةلع

 اتمام هذ 12 ءيتمدع لمصف اهونعالع 01هدكع ظنا

 هممقن. (00707, 3و.-1.. 3. المع عام5ع

 لكس محمصتتعءتا لع طمعتس ممداع :ىمكخ

 تاور ١ ٠ ١ اهدلك ى ايكاح ىلجحا ىأ
 اعطلا . 1.6. 007ه كاكاككق1 , 53. - 1. 7

 ١ 15 001١ ل0 . ت11 1027000706717 235

 قو. -].. 11. « 0ص دع ةعخأ خذ معتصع كت ةلطح

 عتالتع, ها, 51 هد 1'تصم]وزع, ءاعب» حا.

 11 هتك متأ ]1ع علوقو , 0ا11 هلوقو ,ءانآ 5 ةعلأ

 لخص مموج ععطع نانا 5ع امانا مس. 07“. ]1

 5و5. آب جععماتمم لمصأ 11 هيا نسعقاتم» 1ع

 املا ممصضاتع لع هءالعج ينع لع تدع هلذتا مص

 دقتامع لمصق هذ ممتن. هت. 11, 50و ر همماع 2.

 1.230. « طرنعو قعوطع5 هدا لعق طحماك لمصضأ

 زآو مع دع ةعيحعصأا ننفذ له رمزح هطزوأعاتت عر

 طرعص نيلك هتعصأ نص ىعصق ةعاتلب مقص عبد

 لكلا ضر , ءاعنذ ال هدد لتا زعل

 ترد !هرحصع هتصقأ 1ع صم ةماتا5 لع ]1م هرج هطط-

764 :2 

 ور. ]..16. (نهرسموعت ةععاف كأن 171171

 6 ضابقنا . 102 ماك طقتتلا |

11-5 

 2.165 , 1. 4. ةق1]نكز5ج هلت (نهند , 533111

 ه3. -1.. 5. 0 0 0

 د. 2 00707, 55111 +

 ©]هدع لكحص مطمصتتتءتا لع آآدمتست : ىأ عمج

 ررقعلا ةرخو رمش ءافصرقلا كلذ ىق عقجأ'
 ب آن. 11. 270. م. 1, 270: 11, 54/4. 470-

 الما. نهم. م. 1314, 308. ح ط1

 (نمت0115 , م. 1830. بح آن. 18. 27هتن. هت“ آب
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 2.166, 1. 12. 11041! 4عهر 75 65. ل

 لن 114. 07656. 627: 1, 01. - آن. 16: 1 نا

 همجدتا. - آس 23. »موه. هم. 1, روق. ح 110.

 آ1562 : نيف ناك آن. 23. 2م. هت. 1, 408:

 كاش 11 0 ا

 2117000 مدقأ . 700. ه7. 11, نان

 (؟ءعقاندتس مم ععطع نت ييرصتسع !'ط غدت ماتم

 ءا ]صم ءمامرح. ح آس د0. 2700. هت“. 11

 ب ]1.12 . آم معسل نائم ممدساقتأ علبت .

 لوا ع 1ععمرد 5'ةحرتانتع ىانعع 1عق دحفصاتق ءاتاف لع

 ة[هاطخصخفتت. الز ةسسطمتت , 1 ضرب لتأ هتتققأ :

 شيعلا نم ليلقلاب غلبتلا ضريتلاو . (10)

 311551 (00710115 و م. 8و4.) حج آل. 16. 270ه. 0

 11, 41, 436. - ا. 23. 27م2. 07.1, 530.

 ا دلو ه 141 ةعجعمع 1ع ةءدق ةصح

 لتوتغ ماتم طمشأ م. 45. - آب. 12. ((*ءدا ةطل-

 م صصخطسمس 115 0('0طحقت, ناتت ه لتا ءعاق

 5. 16و, 1.3. ة[1نامع مز حاس و.

 010 ا كك 10 2700-2 1,18.

 آد . ق1 ناعع مو“. ابعد رصمتا 1 ةءتتاف لع 1[

 لمصت كاعطأ هلتقذأإ عد ع5 , ْنذ !'هععومزرماد لت

 ىطاوشل نم (2700. 47

 11, 625). آم مععصتغمع نلئاتمص مودنامتا ريعلا .

 مرسمد عماطع ياض

 «(0نمصأا م 1' عر" عوولمد , 00

 اناس 0' ةسصتمتتلا مجد, 60. لع ةامصعر 06

 لن اعجلتع ها له مماعب م.111.- آي. 15. 15

 نكذيمل : مما نك ني نأ (ةادمتل , 2420١

 11 كءمصت هزهاناع : نجديل ىوربيو . ح آس. 6.

 4و اهعذا , 3[كلمصت كنا : اهجدا ىوربو.
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 وغلا ىكلنب نسفاف هيلع سيمقبو ). 4553

 مرن ءعمالجت (ةريغلا نب كربملا نب ىح لمحت وبأ

 ىديزيلا ىودعلا) اند 1ع وعد هاج عرووتلعك

 اذ ءمماعع اطنخ 1ع ندماعهتس ةانلالقسمأ :

 لوألا برعلا ناسل ىلع

 هنوسيقي ّماوقا ءاجن

 لفسا ىلا ومنلا ىت نوقري
 (كدتح آما مهططم] , ؟ه. ةطمسا نه , ©4007.

(301 .2 

 5. 175, 1. 1. ؟؟هزعز 15 ةماساتمس : ك , نادت

 جدتص [مؤرخع 8, ةرماتكع عج 5ععمصلع همعع اتصع

 [عححصصع 6 , طالع لع 13 [عصصتع هر ءا ءءانع طعا1ع-

 ممفرتع عدا عمعم»ع ةقدعتب لعاتصع ممانك 5ع 208-

 ماع ةحعع (ن , انلك 0ك , لع دد مر"عدحت غمع [عطصتس ء.

 ( 2 ةجوع ه«دتص 1815 122 نتن لعتعسأ هتصقأ ]1ع

 رفرتع ناغص لع مر [عدصحصحع لع مرح ععقصلع

 مومرخع. 51 60, 0'ةطمت0 , عا 4, ةصقاتتاع, ططعاتح

 معمخ ب 11 عدا طهاسععأ ندع 8, 1ع ةغصع 0' كر

 دمزاأ يعاس لع ]!'طغضاتممع, عم اةدحعدصع لع 8 ر

 ونت, عد محغصسصع اعصحود ننل عيا 1ع !"ن»ءع لع

 1و 1عصخصتع اثر عدا هنتكذأ 1ع معاتا]5 ليه غ-

 تصاب. ب آب. ا. طمس ندع 1ع مصمغامع ةملأ عقعأ ب

 11 ادا انعع : :ههط-ماة-| | عي. حال 5. 06076

 11, 14. - ].. 6. آه عامذع لكتص طمقستتقءالأ

 لع كو ![مدعصتخ ]'هطقعحدلتمد ةانتكوسأع :

 ةرورغل نكس هنا الا يبصنلا هقح هيقاب
 رعشلا . كم ءالعا, هيقأب عدا 1ع ءمصحصا ةصعصا

 لزمعءا لع ىوحو , ءا 1ع ن6 لعررتمتا ةحمتس نص

 لياطم. آس 15. طه !ععمص ةلمماثع لقصق 1ع

 امدلع امنا ةلطختم» ةهدنص مهدى عنطع كلغ مانق

 طوكر م. 67ي, عا موس. هب. 11, 665. (نعموصت

 لمص, نص ععحصل ممدصدط»عع لع مدقصتتقءالاق

 ممرماعسا هيوذ رسي , ءا ]خنص 0'عداعع ءانع طذئا

 ه]رو عر عع تع © ووارعشلا ةرورضأ. 110ه

110 

 لععاتجع , مهصعع نانع ءعاست ذ نت أ مد هنلمصصع

 لع 1[متمع 1'هعاتمد ماعدا مده ةلمعك ءءاست هذ انت

 ]'هرح ةلمعمدع ]ه مدعم]ع ممتنع نتتل 1ع ةدطاقةعب

 ءاب اماياعد ]ع5 هذه يتنمد هلمصصع ذ 1ه امتع

 ةل عع ممجكمصصع, هز 5ع ةعالأ 1 71472, ©:

 مَقِمَل. ١ ( ؟1هإن. ©. هنن 1 1056, 11, 26.) -

 آس. 25. «٠ نم 1ع هععانع ه1 طع 5ع [مدححع

 هك لع ]1ه هلع هطزءعاتح ع. » ( 11016 71

 ه7 1,588 , 11. 5هو , هماعي.]إ -آ. 28. 11ةامع

710100 

 60-727 قلخفاتو . نط غرم ءطت تهمماع ,

 دنت صمدص ' ةطمت ظعععب 1ع ممةءعراع ةدتتحفصأ :

 نايل تاع تاركا نان تدك عقاب
 1.11. 110762 م1115 83 , 611, عا 2اس.

 ه1 1, 687.17 1.18. 27من. 4: 1 1

 1.25: 2 ةرجأ .

 2. 153,1. 3. 170ز262 (0767, 11, 279. -

 1آ.. 5. لبقا نأ نم 6ندتحوتا ءهلابقإ نم.

 « تعم دع ظدغ ماسك 7116 نتع. . . »لآ. 0

 11 اهيبوت . - 1. 12. 027ه727- هت 1

 1/85. - ].. 20. مون. هن. 11, 038. - آس. 5.

 ة1غاع م0 (نع معدد عدا لئلطص ظمجد كل

 مما وجمل ءأ آمنا مدصاتع لخحص ممقطدع هل عقذ6

 3 8[هدووط طعص ةلعمطعءعتعب فمع لئةخطل-دلاطمط

 اطعص ةلعمطءزس ( ؟هجعم ةمومسأت , نم ءأاله-

 ةن67:10 , 101. 135 7".) - آن. د1. »وس. مس آب
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 م. دجوي, 1. 6. ة1ةذامع لإ حاط 6

 31 نغمع ومنو. - آس. 13. 11 نامع موت. حاس

 آم ممعصتفم»ع ةلتاتمد مهامنا هنرج. 00

 اطزدتطمت , زغلا. 1.18. 11 1ع5 015اتق-

 دامك نات ةنصعدأ انعم ءماعع اظكتوذت ءا 1و

 ةا15 ع 0ع ةمد [عصحم5 , 2

 [طصع ا[ طملا عم , 1216/. طاهو». 1 457 كا 0.

 هم مغم 1ع 12161. لع ونمت متتاعتك (ىانإأ

 هس. 683) , 61. دج4 ,"١ هد "عم" هءاطقلا نه لكل-

 دول ةاتعا منغ 0' هه ماعع ءمصحصع «نومات ةسعد لعد

 ؟مرصصعد لع اةصعدعع موصعد ءا ام1غعنعم ةعانلع-

 رجعت[ ءمصحصم ع 1[ عع عمد م0613 (ذاشلا عمدي

 الصا هلعبيف ةرورضلا ىف الا زوبع ذل ىذلا
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 ل«رعتح صحفصنةءتاك لن ىانم) لع ]زدسطقتس

 مما عصأ اركات م0101 ارئاط. (لانمطا جنن طتمأ

 اطافض, دز هدطمس 1" يجيباتعسع مدن ىارلا ليلق:

 1.19. ا[ ناسع مسا. - آس. 23. 1 هرعت (نم-

 ممر 1. قند . ]رد مممصع "ةعاطع ءقأ د01 ءانح

 06: ءاممزدنع لمصق ]1ع ىا)ءمار هرج )أ 111: كفن ذو

 اند ومالا

 2م. دجج, 1. د1. 11 ؟ةتنلعدتا معانا: ناتو 11

 زي 4 15 مادعع لع بجي. آ'هوتسع لع

 «عااع 601 وع 701[ (007ه7, 711 5

 61 مهقوا7». ( 1! هرعت هتحقذأ ]!ههشتتا. هت. 5 ١]

 6[ ةدتح و صاع] ح 18. ة8[نامع طمعا. « ااعم لعف

 ععصق نت, هَ ]'ةسطع لت لمت ؟ةدقتعسا 6-

 [عدلعع تح لغاتلع (هدغا ةيععمسدطم مدع حف

 رتقتل) ءلاعم هل امنا تنص ةدلسأ ممن 1' ثا[ عدمت ع-

 رصعمأ لع ]"ةييصم»ء.» 1] سا معسل ةامع انعم
5 . : : 7 
 روك نحن ةععدتأا ةلمسك نص ماسسعا لع ركب.

 ونا دء اذسع ن 1 هسلع لس لمس“ المع عامذع

 لكتس محمص ةعتتأ لع [[دسسا ممعاع نوكي نم.

 ىنم. -آ.. 20. 11ه. 8نصاططمتتلا ب

 1/0/0967 كممطاو, 111, 12

 طم. 178, 1. د. ة1ةامع مامر حاس 0. 11ه.

 (2(0 , 51 , 16 , هان 1ع ؟ طع نيتنأ 6وأ 0551

 00111 روكب

 دانتكا لع !'ةععجدنداتل لح اتعب , ءا ظعللطقللاا ,

 1, ةوؤ.- آ.. د2. 11 1هسأ لمصصع» 1ع محغصع

 ةعررق ه1 7626 جرعت ك-لعدداتك لمصم ]!'آماتخم-

 لسمعاتمم , م. 38 عا 40.

 م. دجور 1. 8. نأ »وس. هم. 11, 838.

 آ.. 14. ل[ غامع ”عازرعب. آس. 17. 11 نامع )لإ

 1.18. ]2 م"عسصتغمع نا مممامتا اًنلع

 آنع ةعرق ءأا لع دطصغاسع يتععمأ انلع , 6 لع.

 2011 لعل ددتتحل لد ددلطحع. (نع عك هأآع نس

 يعسصرأع لع لعل ةادتحت لت ردةعامتا, 6ع ننت

 راعدأ مدق ءمممععأ. ؟؟هنعأ هع ندع [[هعاس للا

 3 ءعا ةومضل, لمصق 5مم للنع صان 21201710

 هاو أمس املك , ]01 00 هلعلو مدن ةلعل مثلوقو

 ةضقانملا ىلع لقي امب نوظفليف مدق
 لاقي نأ مالعلا ةجوو ةضراعم ا نع ىنيو

001. 

 لفصم نص م35598ع لانا ءوا عصاضغ لمصطق هع مدت

 رصعسامتسع (م. ةجر 1. 24) , ةع ةعثا ةهتتقذأ لت

 1201 هيوذ عم مموعز ؟هوتعت نص هاياعع يعصصممأع

 قل”[آطد ةعدطوءاطقل , !هلتاما هالامأو] م 7. 5 ب

 1. 8. ؟هزعز 0'هتللعتعت هع ندع (ناطغصعطت كلتا

 خذ هعالع همعمكتم» : ىوذ فاضاو هنبارق هيوذ

 نم ةعامجج زوجو مضعب اهعنمو ةليلق ةغل ىعو
 ىلع ىبس ماللا ىنرافلا ىلعوبا لاقو ةغللا ةما
 باععالا ىلع ىوذ اول هبوذو سيخ ان نيس

 برعلا نم نحاو ريغ تعمب ىرغزالا !لاق)
 وهو ورم ووذ :انعمو ورمع ىوذ نم امك لوقي
 ىريرخل لاق مهواج نمو سيق مالك ىف ريتك
 نومثويف هيوذو ريمالا نيار نولوقيو ةردلا ىف
 ىنعمب ىذلا ىدب قطنت م برعلا نال هيف
 1 1,21 رح مبا ىلإ افاضم الا يحاص
 وا مالعالا ىلا هديفاضا اماف لاون وذو لام
 مف لاعفالا نم ةّقتقملا تافصلا ءاهسا ىلا
 ىلص لاق نم نحل !ذهلو ةرورض ريغ ىف عمبي
 وذ لو ماع وذ اولوقيب م امو هيوذو سمحم ىلع

 ريما اووذ الو ىن اووذ اولوقي م ىيرظ
 111101 دلل لا هتفاصا كح اواو اووصقو
 لعف نم ققشمب سيل هنال بيسلا عفري
 لاقي نا زوجي كاف لاعفالا عفريب امك فريب
 وذ هجععتو ةوخأ لاك ىد لجرب تررم

 قصوت ناب صئختأ ةركنتلا نذل ةوخأ لام

 ةلمكلاب. ( 110 . 07741 19/001005 د 161. 417)

 1.17. 2700. 07.1, 70. حج آن. ((001111

 هج. آ1آ1, راج. ب آ. د5. آضاسعأء ملا لمص ذل

 عدا ننعفاتمد 1عا ءقا 1ع 120[ وه ةمانق- عم اعدت

5 .7 ,»1161/1 .1.56- 

 200 نعرلا . 11 هزنعتب (نمداهار كككت

 رالي آن. 6. اند مدحمصتتنءعتا لع طمس ممطاع

 نلاو. ]مان نمد ام. آ.. 11. 1144

 ,١ 34. ل[ ءاصع ءمستا. آه مرمعصتغاع ةلتانماح

 ممد'اقتل نوذن هم معدغ ؟همزع ةصافعمط , 1104/-

 امعم, 60. الكتلطسمعا, م. 178 , ءا 1ع رعد كام

 رجاسم طقسأ, م. لم. - آن. 16. اةاغامع اطعنصأأ.



 قانا ١

 نصع اةهدتاع لع امصوعتع. آب. 11. « آب538ع

 لع هع مصصمأ, اع] يتلا عدا ةامطات لمصم آه 1هأ

 عيا يتنحتصع امقاتدعأ» هتك انعم مماتع لعتج

 معمار 0ع عاتنع طممصتغت»ع, لعدحع مها

 ةوستمسلصدتعما ذ نسحاعع 776م1. لآدتك [آدعع

 ماعدا ةعرتتت لح ططمأ لمصخ كمص ةعصق هرلت-

 دهتسعد» , ءكعءواسؤحلتعع, لع اجمد هذ ءع يتع 15

 لعتح مقاطسعا ةيملعسا 1عذ لعتح ”امول سس

 آن. 21. وس. م. 1, 6. طه مموصتغمع ةلتع

 امد ممدخامتا كعاتح زك ةتيرلا كك ةمثرلا.

 بآل. 25. 0270771. 0.1

 8. 181 , 1. 4 عا ىانللا. آبع5 كلا 65

 (ةيتحمسا 1ع همددط»ع لعد لمتعاك لع ]ج مممتس ,

 1. 6) [مصصمت عدا نص ءعمعاع , لع ةمرحاع تع ]عم عد

 رصتع, ةهرقصأ ءمصصمدغ ا"ه15 طحمأف , ءءادتت لنت

 ةامتأ ة له لعمتاع كس ممعدصتعم مدح ممددتأ هزجتتغ5

 طتت نيتماعع طصماق , ءا 1ع اممزكتغصدع ءا 1ع نتف

 امكغصعر ةحدصأ مسلك ة اعد مدن 1ه مدعماع 1ع

 كصوستغسع ءا لععمتعت, نتت نكامتأ هكذتك هذ 12

 عمسعطع لت مععصتع, هجدتل 1 امعطع لع ءمصحع

 ممدع» ةعرأ طصماف هدج طعص ةتتافصاأ لع محمأو

 ننال رى ةحدتأ لع ءمصصمدوصمدك لمصخ 12 ءد

 عممعب. بان. 7. 11062 020707, 507111, 21 ءأن

 11107711711. 07. 1 181 ءأ ىاتلال. ]1 50 ءأ داتلال

 1.8. هغر ىلع. « 1151عم6 ]تتم , مدععع نانع

 © ةامتك 0115 ءالعي. حاس. 11. طبنعد عةططتلق 51

 مساعد ل عدخ 0116, 7201117 5ع عمرمساتت ءمراع

 13 ردح تعاغ, 11 مع ردنا اهتكدع» انمتصعا» ةاتح

 تتصع محتعااع لع مدتص. (1'هرنعت 1ع 'طقتسحتتل ,

 1كم , 101. 105 37”. ح آس 12. 007471 11

 110. طع5 ممأك هيلا نوبوتي !1هرصحعسا انصع

 يرمات ءداتمص لع ةباتم . 1.16.1101 ه7.

 1. 25. ؟هرعج '[طاطقمل عطا , تزن ساموت774 01610-

 مال م.

 8.185 ,1. 5. ربمع عدا 1ع همت 0ع 8355028 ,

 لمصأ 11 كامتأ يدعداتمد» , م. 8. حاس. و. 10.

 (ن07هلار 111, 0

 52. 183,1.4. 11 ناننع لزرع. - آس. 17. 01 ةامع

 اطمتمتا. ((طغسعاطت ةاطتطانع عد عمد ذ !'ةعوطط

 هنن هذ ةلت طعص 2دجلي. - ا. 20. ا[ ناصع هما

 (طغسعالت املأ ممععغلعس عود معك لع ل اقو
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 لعل ىنعم نال ٍلعفي ال هلعلو لعفي هلع
 ا نوكي امنا عقوتللاو فوم و | وجرمل عقوتلا

 تلق اذاف 00 ققت اكد هلويو د دوجني

 0 00 م |نهلف هل ا ىاعم

 محتل مطمن. هج. آ]آ1, 345 ب

 3 ها 58

10. 701. 

 2. 186,1. 160. (نطغضعطت : يقرب سلخو

 لاقو قراب ةسل الا سلجا ملف انه لبق لاقو

 مظن مح قاح سلجو نيرشعلاو ةنماتلا ىق
 هتاماقم ىف ف شراب قرص امرتكاو نيذاتلا
 سلجاأ ماقلل نولو قب ةردلا ىف لاقو مايق نم

 كل لاقي نأ ليلخل ءاكح ام لع رايثخالاو
 سلجا !دجاسوا اان ناكنملو نعقا امناق ناك
 دوعقلا ناب ٌراينخالا (1.|نه) انه مضعب للعو
 لال ليغ 1 نملزا لغم ىلإ دلك نم لاش الإ وف

 لاقتنالا وه سولجإل ن
 نبع نب رسع لوق هنمو ولع 0 نم
 تدك ناكاهممام ةهاغملاو ىدزرفلل لق زيؤغلا
 ادع نصتقا ىإ؟رلحاف كترما ام كراك
 نا قدزرفلل لاقف ةنيدملا ىلع ايلاو رمع 7

 :: نع ىلا عجاف, الاو فاثعلا ولت تنك
 ا !نهلو 00 ىدذلا !ذهو
 ردت ةناليودلا لعب هلعتع [و رايتخألا ىلع
 نحاو لك ل عتسي نأ زوجي نينيعلا نيب ام
 لعتسا |ذهلو هبحاص عضوم سلجو دعق نم

 ولع هلجرب بيصأ

 رظنني بقربي مايقلا نم ناماقملا ىف سلج
 سرك. ]آو لمسح ]هق5دوع5 لعد ةةوصععو ك ع 1 . 5 ©]-

 165 مم (ناحغتعات 5ع اعهمدحعصأ م. 170 ءأ

 رص. 342. آبنع عك 0'0دقت» 5ع ]1[ ةانكدت ماسك

 طوق, م. 584. (1؟هرنعت هنتقدأ ]1ع مهصتتقءعتأ لاح

 12001 1. 43 >".) (نطغست علت اهتا هطوعتت عت كان

 [ادسس ه طتعص لمدصغ اه ممل ةععصعع هنت طتقأ

 نع , رصفتخ ندع 145 لعدح اعحصعق هدأ 2552

 لع مهورمرخاك صانع ءانج مماتت" نانع [ئانط م0155

 ةارع عحمامرت6 ممسدع ]'ةساسعر ةدصق ينم ١ هثأ

 لماكلا
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 6ةلت نهد مما متأ قيربالا اروماتلاو. لآ هازع 1ععمد

 5'ممزدانتع ةايع 1ع طحفصتتكءعللق لع طزدساطمتا أ

 1؟ رعد 'ق عارم. - آس. 23. 11ناعع متت. ( 1١ هن.

 مرتع !'ةقددعستسما لع 8[هدفطتتس مدع اه طصصقتس لع

 (ن]رمتسصسحتت, 15 ل ثصت“, لع ]1ح [مصحتااع 1ع 50هدنع

١ 114.( 
 1.25. 11نانع ةسيرث. 18هدنن ءمدصح ما" عضللع

 اططمتسم , 11. (0. لع 2ءمءووول , 255641, 11

 هع معك, 11 اهدا دع ممممعاع» ينبع 1ع طحمأ (4-

 ممس* ه1ه ةلعمتطعماتمس» لع همسو ءا ءعالع لع

 هام, عا ندع 1ع صحما ةرح معمأ 5 ةحاعصءمع ل

 ورمتتم لع [أغ كن لتحت ؟مسو م1" نمت ءقأ صن

 اعدت كمصق 1ع معد. كتصفت 1ع ممقاع لتا: « ل'هت

 رعد لت (مهتسمس» لدت ص ةامتأ مدك لس حتص

 (مححتك لت ةدصع) , ءأ ز'دت مدحمانلت نص ا!

 نتن طع لععدتاأ مدك لمدصصع» لع اذ طعصع.د

 ]نا 27.2 00710105 8 00

 2. 188, 1. 13. ]2 56ءاطعءووع لع 12 اناع

 عوار كحعت 1عد 0 عداقتتج , 1!" ثيستحهلعصخ لع

 [هانع. (1' هرب. (نةجءعوامر». هت. 1, د01. حاس 20.

 (نمهتا, ككال111, 20. ((ن1. 1دهقعر ةككم و.)

 2. دقو 1. 5. (نمرصرتة عت 0007071, اككس111

 / - 1. 6. 1[نئمع م8هدم1]1. (نع ؟ و 5ع اثأب

 11هتسمعما م. 0و6. 11 آنا ءطقصوع» ءايهس

 كلل 1 ءا رضبلا عم رصبلا

 ]مسعر نع نلئاتمص ممصاقلا قاشللو. ع ع

 دع ان دحص معد لت11ةععصصسصعما لقصف 1ع 8ةنم»

 0: ةسصتعمتلعمجو , 40. لع ةاحصع 00

 ع1 يدل ءدأ كلف 1 11 5ع امماتحع لمصق ]1ع

 محتل عاج هت ع لع 110ه طه "621 . طب عق طن قط 5 115

 لع طزدسطمتس 1ع كمدصعسا ةوانك ءعالنع ؟محصع :

 ف هنم رجزللو ةرد قاسللو بوهلا طوسللو
 يبذهم جرخأ. -16.:1.نتشأ. 8 031:01[ 5ع

 ره ممرس عع لع حمدت عودت ه1 ' عرج] 1 عداتمم 0" ةزج غو

 اهوسعالع 1ع مما بوهلا كل ل ل

 آن. دو. آم ممعصت فمع ن0ئانهد ممن ةلداجلاوب

 ةا1ه مامعع لع ةرتاكملاو. نتع لمدصعمصأ ]ع5

 مدمس 13ةهتاك لع 11هاطمصعنمإ ءا لع انزةسطقتت

 0ع لعصتعم» لتار هذ 1ه ممعلمع 0 لوقيو

 ةرتكلاب مهانبلغ ىأ مانرتكف متانرتاك

 1. 20. 2. م. 11, 41 ءا 436. هل 2ع

15 

 2 دا. ]1 71050 ةجد . 11ناع

200/17“ 

 2. 184,1. 1. 0طفضعاطت :ردابت دل لوقي

 كلن ىوقتي قتح ىوكتلا مزلاو لاول ىلإ
 كباوص ىل رهظيو. 1.5. ة1نامع هم.

 تما 8 ىنرحكارت . آلهرعم م. 6,1. 11. -

 آن. 17. 0607هتا, 751, 10. - آب. 21. تان 8

 - ءمونآ, 20. 11. (نهتقؤلسب 15501, 1, 01. ل

 آب. 26. (0*عدا ماما فأغ هن ماحس عد عع عدا لع 8

 كسوتتغسع ةنورجوعي. ب 10[1ع». 70د. هت“ ]1

11500 +111 

 2.185, 1. 8. 11 تا هلطتقتمد ذعءع نسل

 ةحاوتل كتل, م. د82 , 1. 3. هدب 1ه ءمصقاست المد

 لت ؟ععطع راشإ مرتعت ماتك طقتتأب م. 105

 1. ١ .(-اآ.. و. ةررغو هتاسل , ند رمهضاتة أ 6

 11هاطمضتنتا ةزهاناع 00 نحاأ ديري.

 ل

 (2». هم. 106) ةءركأ ىلا 10 مرر

 (0'عوأ طقر 1 نب 0 ءماصتسع م0116 اند

 1110151 0 110ه حسمت , هدح طاعص طقو دلا

 5025 ىنبور ©0122 1112 21111 0 06

 هع ءعمرصختم عمامت"ع 1ع مددسعر ها ءمرصتتع 1

 مما لع هع ممقاع وا تاغ, 11 ه7 مهملات.

 ل1-.15. 11 ناجع منا! . -]آ.16. آد م: عصتغاع

 601 [10د مه اهئ[ دنع , ءا1عق محقتت 1515 لع 31 تل

 لقت هالعصلأ هخم , مواتر هنع . 119: ا

 ب آن. 10.0074, 53711 ,50. ل3 ]مربعا ةسع 601-

 مص مم»امنأ اذا. ]ع مدقددعع لانا ددغامتأ

 : رداسافا 0' ةامع كلف زعأ دع انماتتتع 6007072, 05111

 ة.-]آ.. 23. قطع هللطمطتع 0)410-لمصت زا

 ][؟ةينعتس لخص ععدصل همصصط»ع 0'هدنحصم ععو

 لع عوسصسمتسع. (1؟هرت. داعم هتتاععك 11201

 اكطملاو, 11 0 (

 25501 رثالا ذل لع

 0 1 ب يما ىدلا 0 0
 هيلع ىتمب نأ لبق هيف اعرسم ىرثا ىلع
 رثالا ىلع عجرا ىنعم |نهف ةريغيف [وخا].

 1.18. 11هجعج هنت. هت ]1 120.

 187,1..2. 3. 1[ ناجع :مامعمتأ ان. ح آس

 2700. 07.1, 410. - آن. 20. آه ممعصتغ»ع

 . نطغضعالت :



114 1. 

 رممقزاتمدد امض ]جه هلعسم ند ععتقع اع مدقذدهع

 1ع1 , ءكعقأ اع طخمأ نمضبب هات لفكي . 6 .1107 ( ١

 هج. 11, 8555-1. 5

 آس دو. 1107.16 17:0هرنعار 61. 1,2. 350 تأ قاتلا.

 120 طقومد, !. ء. ا[, 2/5. آن. د1. 27010. 47“.

70135 ©2176 381550115 110115 » .25 .717.1 ,1 

. 00702, 1711303 - 

 هرج كدعمءطمقسصأ م 26هدنق ممرساعر» ةععماتت5 , لع

 مدفع نت 'دعتأ هعاست نحت لعصمصلع لد ؟عدذ

 تنص طصوسعأب هج لن مدناعد اعحصحعق , طماتق لمد

 رجماتق مق مقرات نان محق ءمصتحصع ردها ةسامتتح هل

 دوام عيمسأ ماد" نان مانتقدع م"همتسع اع

 كاعصعما ءا ينع ]ع عب مايتقذع 5'هلطسعم ه

 ؟هآ]مداغ.» لهدتك 3265 معصم 36م 1ع مدمأ

 ايضالا لع 1 ممعسصتغمع ةلتاتمس مدن ءامدلا

 ل ءءانع معصم ادع 5ع "ةههرمم"اع ]ج "ةرروصقع :

 « لدنك مع ةدتتتمدك طمعع» لمصق 2 م"0100-

 لعبر» لع ءعالع مجمع دق محق ءابعت» ]1 عجحعما

 دانرخ دمرح تكد ععد , عع نامت معتأ لتتخع , طمانتق 2ع

 ةماتسممقك دل م1هلدتسع ةعدلف , دل دخغططع 15

 ىمرحت» طقطت | ححعصا لع اعد 106ع5.

 827192, 13- 62710: هس الل

 آدم. ة[نامع ممامءعمت1. (110). هدد 1ع دعصق

 01 هسفزو ننؤ 142,1. 13.) -آ.. 2.760.

 16 7ك م. 63 , 1. 4. آس. 25. 270. هج

1 

25-001 

 كلم ةهحعع نيتعايدعدك ؟دضمصاعك, آطط٠ص لاكطقلل

 انعدص , 121ءاةمد». اموت“. اععاع 2ع

 (1؟هرعتي 0'هتلاعتست ؟[هضس , لفطق ةودح 120770,

:101 

 ط. دوك آو. آم مععسصتفت»ع ةلئاتمص هالهتأ

 ةنووطا ىأسيب ةنوعم أ .

 ةهلصمعأا 20551 لعاتحج ةعطق :

 15و.

 1 . اة[ غامع طمداا]. (نع ١5 ءقأ

 آم ماطعمقع "ءامادعمع

 هةهتصعت»ع 1عد لتا]-

 هدللمد ظمجع 1ع ءطعطتس هنت ةععماتتتو ز هان طاع

 1ع ةدتحوسأ :

 اع [متأ هطاعصتس !هعزل عدد عرجا لعد ةععوات و.

 (05 لا ا اان ياا

 2 10:1 817 1 لراس ك1 12

 د[ ناصع ممامعمب ا. حاس 13. « 1[ معواع مقق

 1هذص لع طن , حق دع 1' ن1 هن جدع. » - آه. 24. 761.

 لمس. هك. 183و, آل, م. 168 أ قاتلا.

 ةماتادعع» 1ع معلصعف 0'ةساضتت

 لعحصتعم حلسمتا ب, 1ع ممعصتعمس طغصتقاتعطع لم

 ممعصتعم» ع5 ءقا ءاطقص عمي آن. 22. 8[ةان»ع

100/7 

 2. ::وور 1. 2. ظادسك لقصف 1م 1

 هلوزعمتممعر طاقصحع هعدج لنك دع ةعحعما لع

 ضارقم. صقم . مج. 31111:

 مجعصأ نادت لسعا , مدخعع نستلم لفدتعمعما

 مدماك عاق نتع

 لعق هتاتلق همصحرتمدنك لع لعاتح ]162عق. ط6

 ضعات اذتأ هطقعحعم نسع هماننع هنياعس معد

 ه مدق طحمتصق حم هزنث زعز نص لع ءعو طحماق

 هت ةنصعتت ا نع» ءا ذل زدفاتلع ءعءا تقدعع مهن" الل

 5161115 زو. - ].. 8. 57 نذل هد طاعص

 ةيجالاف. - 1. ن. ظملنعوم» ( كاطووو:. الآ

 167" |1117“ رع ال710 1848. 2»* 150) 1010705

 ثثكملا مات“ نكملا» (رعمعصلمصا, لسمامع

 محمص انك عتاك نت لمصصعما ءعانع مماع مصانع

 دعما صماعع اآععمرج ب ءكلع دع اممانحنع لع محغتصع

 لمصق ]عد طممخصات3 عتف15 لح كام ان لتت 0

 آدم. ة[ذاعع ةمدتاا آم ممعسصتغع نلتاتمد

 كاان موق ءان ورح عامنا 1ع دحمان موقلا.للس16.

 آه. 16 10/هغ , م. 237. - آن. 17. بع ١626

 رضاح ه زعز 1ع دعدف نسا ه ناغ لعام

 م. 18و, 1. روج. - آ.. 18. آله. ك-لعقةاتكر

 رن. نو. 1. دم. الص حمص ةءتلا لع 016-

 اطقضمتت ها 8[هكلمصت هدا نيصنأل (101

 طموسع» اع ه”هطعتر ] , 1ا.] حا. د1. ةرعغم 1ع

 101 بزنذكلا ,انصع عامذع لد حقا ة علت ل

 11هدتس ةزهدداع : ىعم لاب له نت نأ هنقيقحو

 ةيحات ىأ ضرع ا ( 110. 1ع 70ه, م. 05.)

 آلم مدمصتتق عا لد 107/64, نانا 2 ةزحزنةن"ا عطلان

 لعد 11. لمس طعمأا ب ممصاع ذ ]م صحقتخعع 15 عامذع

 ضيرعتنلا نيب قرفلاو
 دكا دفن سيرعتلا نا :باتكلا
 لخبلا قا ام كلوقكرحذ هيف اهل سيل ةلدلد

 داهنلا ليوط نالف كلوقك فودوملا ةدارا

 .ةماقلا لذ

 5. هود, 1. 5. ؟؟هرتعم (607هن, >, 06.

 آب. 12. الص مممصاتق علا مماظاع وأ 1011 أ

 « يمص هج لمصصع هب ءمصخرت] ثصعصا لع 15 م6-

 هامة : نوبو

 ىأعي
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 - 1.955. ؟هوعج هضاب هع ], دماوب

 5. آ. 26. 11نانع طمعا. طم ممعسصتغتع

 نلتاتمص ممعامللا نعقستل : انامقع هدأ ]ل0111

 َناقع 3 15 ظص لت عبو. آبع انعرتق 5ع اماناء

 لمهصم ]1ع طجزسو» لع [1[ةقددسص طغعص 'ططقطأل ب

 101. 414 77, كا اهلا مهطاتع لختصع معاتاع نلفوتع

 هين اه ممرحأ تما عجاع لن اعطقلتاع (0(لطصقم.

 مانو ن1. 8.7276. مبا 57. 1[: 1.

 همم, متت, 235. - آب. د1. طه عالمذع لكتص

 محمص 1ةعتأ لع طآدصس ءمصصصتعرت عع ءءااع 2016

 موس 1عو طصمأك : داع 5 هل لاقي ىلا وو :

 ءا هاعوا طتعص !'هحتصتمص نحن !هرحصع 13 وقع

 لع اه معوصتفمع ممهصاتنع لع هعالع معطف [ان.

 1.13. 270.0.1,689,11,333.- آب. 4

 8ةلمها!1 معمر ١١ 39 , ها 11. (يهنيكوتص لع عض

 عىرول , ودمت, 11, 5354 1, 25. - آس. 15. اند

 مصممة تا لع 81ه [طمص »نمت ممحاع ىتتفللا ح

 1. 20. 00781: 313,600: - آن. و1. 2700.67

 11, 28و. -آ.. 25. آلع 0ع ماظنلا

 ةممدساتعسا راميس ىنب مهربأ قحماوبا

 ىخبلا , ءاطعأل لئتصع لعق ةععاعو رتتتقاتأ 381265.

 (170ه7. (نطق عوامل , ]. انلال.] آن. 26. 2من

 هت. 11, ووو. ب 1510. 2ءداسغامع [ةسلاسدن ادن

 ]16 رس موا رس (طغمت عطل منا هطقعتتت عع

 ندع ]صا صمام عاتمد لع ءءالنع ةندصعع لانسان

 1" عدلعمتا هنن ةطمم يدجل ممعمصتع ]!'طتفامتسمع

 لع ىمص ممتمتص , عدا ةصتافع لع اذ 71ه تملأ

 ةيرصبلا لع 1[ةسصخءمصا

 2م: دوور 1.8: 2من. مع. 1, نو. ح آن. و.

 را 1[. لمس :ريهانف:..لاتعلا ىكاو

 ئوسا .- 101:06. آفنووي: هنقان. آس. 3.

 جوتن. م. 1, 552. - آن. 10. ااقع# : هيراق.

 1. 24. «آمروون'مد امتا ةطقاضتعاتمط كلت

 ممعتسع , ءا ند'مد مله عد اانع ناتع !'دااعطامل

 مدغصع (ءمصاعمست لمصق 1ع ءعمطع). » قلصت , د

 [هصعمتف عر لتددصأ, مهن يعرسصمأ : « (نعا

 طمصصتسع آن[ » لع مان15 2026 7253567“ ل ةصكنو نعت"

 1ع مموعرسسع ليي مععطع ام ءا صصع ءمصاعضاعت

 0*ثممصععس هسا ص عصأ ندع عا طمصتصع قا

15 

 20010 1. 11 آ70إت2 007011, آال11, 20. --

 1[. 3. جويس" 1ع معتق 0: قلطمتت 7390 0'ةعدعر اع“

 1ع لمد لع [دتلاط , 11 اهدا دع ”ةمزعاع» ندع

 اسم هحدتا لفعامسم (م. دقو, 1. وز نصل

 رمدتلملا معداعم» ةةصسماع ةمععاما عدن لعأم تاع

 - 1. 4, ىلع لمزأ ةاعع معدكتت مول“ 0107.

 | 1.8. 11 ناخع ههتاقا , وكعع ليفوت. 0

 00701, 337, 01. بح 110. ودوران وو 0706و

 11, و18. -1.. 14. طءودا- ناعم هددت - 11

 11 روم: هر عت ]1 »مقفل, 7. 325,1. 20.

 آن. 18. كاد !' عمغلئاتمد لع '[ةطمادلع, هام

 31. (ةدتقوزسص لع طءمءوحول, ودمت, 1[. 2

 ه(غ هيلع - آ.. د1. طردضمالهط 1 عامتسع كد

 1م تجسس , وأ 1ع دمصح لع وسقط عامل. ع

 آ.. 23. كزداناع# ةمم65 5لعب 1ع نما قع.

 ا رمل ا للا ع ا

 آن. 18. نطغضعاتت لمدصع عمعمرع ءءالع ةتتاع

 هيمان ءواتمص : أدب نيعقجم اوناك معنأ هيف ليقو

 مهدي تراص مقرفو ها مهقزم اهف ةدحاو
 اقيرط نم دحاو لك نخاو ةقرفتم ىدايا
 كك 586 . 1. د1. هرعت قطمت] م , ©60-

 9و« مانتعر انعجلع ةوطعب 7. 278 ءا[ كر ط مدت هتطت

 101. 3و6 را. 151م. انمع عامذع ةزماناع :

 دل 1 يقل" انراص نيحفكللا نال
 مل ةلنم) اهلوطل تتكشف مقر ذلتلا
 1.29. ة11نانع ممدجعمل. (0همصخ ذله لتجمع

 لمصأ 11 عدا يدعفاتمد لمصق هع ا2ع2ق , 02

 11. (نةتتكوزص , 2دد0, 1,16, 85, ع[ 1ع5 هات

 3 ععم كاغد مدع ع ةدكلطأ.

 2. دوور 1. 3. آبعو 8عصمم »الا وطصقإلا [هدا

 مهساتع لعم اطتتك ةصدطعد ءمصصتنعق ةمدنق 15 -

 صممت ماتم ع برعلا كرهج . حام 5. طل

 ماعطت: ىبين ايسيقرق نيبو هنيب نلبي راهخس

 000 تادللا ل اييفرفر اتعرف نوثداثو
 ةعوف رابقس ىفو ةعيبر رايد روك نم ةروك
 وهو تارفلا ىف ٌبصِيب ىتح رهف روباكل رهن

 قيرط نيمب نعو نيبيصن نم لايما ىلع
 لصوللا .- آن. 19. مور. هم. 11, 634.

 آن. 19. (نع معو ه ناغ لذ كان, م.
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 (هعانع !مههتاتمدز ءقا يدرحا هر نع ذ]1د مامعع لع

 اذإ , عامي م ب ]10.11 هنجا طماعاتع انموزرمخلل ,

 نمرحتحسع ممصاع 1ع مححصتتقءتتأ 00 ءطدتصت , قالا

 ]. 10. «ل1للع 2هزد-انت مق نانع

 2 هدمت 1عق هيتاصعم م0 ععاتمطق , معان 11201-

 اهصاعق , لع ءءالع دماعب ح آب. دد. خت 220[

 ىعتنا 6طن ]1 ممصاتمم لع ]د طماع كح“ انصا عع

 3 0ءطوسن ]عد ممماق سوماقلا يبحاص نع مع

 مع طم ممر عا نب 'هدتح ةز عت آخ ءداتمدق مدح نعق

 هان سما مرج )مْ 0

 505 700 |نفزلاب موجع هع ]111 61201 37

 12: 1ع لعمصتعت

 اما, 100|1. -].. د1. ((ع عزك هوا كان د

 صانع كمصق 1ع ىاطمطر 15 2 ءاامص إل 111:

 اباضغ « مدع مافععد, هذ 12 مادهع لع اعيج ,

 نسمع ممخامتل ]اد م«عصتغمع ةلئاتمص. آع مصمغاسع

 هدا ءلزعر ءا 1ع ١ عطع قرح و 01: 20256 ([ن 121 ,

 هدأ هله مخعصصت ةعع !مرتصص عر هع للتا 201015 2 (6-

 ك0لغو خذ محعااتخع لمصق ]ع اعجاع لع [ةسن قوح

 ممن قرح نتامص انددتل لمصف 15 م"عطتغمع

 ةلتاتمم. (آ؟هرعت, هعمعصعمصا, 27مس. ل. 1

 5ا.ز - 1. 55. ة[نانع 7ءازع. كتتكذأل مماتق

 2000 مهصماممم د لع اه مععسصتغمسع ةلثع

 المح مقنع درخ. 170 0 ةتللعتس , ءع نت'مص

 آن لمصح 1ع ىاةعطر آل درح : بفغلا درتلو

 مل كولي ...دقنار يقنع وه لاق
 5. 2508, 1. 5. (نماصمة7 2و م. 201 150

 1.7. اة[ ناجع !طلهدمأ]. ب آر. 8.17 ه7.(

 1 ]رع ت0[ فراطو عوا مهدت“ قراط .

 0 2 ص لن ذوق. اكدمتط (ل مانا. هتتل. م. لل

 دعانا, هت ءمصاضمتسع, ةانم مسلس عا 1ع محهصمطد

 0ع 1 ا معجكمدصع لمصق ىرديشلسا

 رطقتف ءاعكأ ةدصق متكمص , ءا 15 حانة لعق دحقم

 متقءتام هزهدحاعما محغتع 1ع م0 مدل 1 لعمر

 متع حما لدن 8ءرق. حا 0. ٌّنلا هدا ]'ةصمصع

 وانك لع ام. - 1. 7 نال 1ع تما ةيواعم ,

 هدد آنا لمضق اال نقع ىنب نيعسل هلاق

20 4 00 0 :07 0 22 00 

 110ه. لمس. هك. 1853و, .١61 1, م. 69

 2000 0. كورتك هكوطق ةزواناغ هل كان

 همس لع اه ا!ءعاس»ء. ( !١ هرتعم 0'هتلل عدت , ماجن“

 اكصاعا] :يعصعع لن معقافع لع ]ذ دماغ,

 هج. 1,632)

 2. 203,1. 3. 0طن : ىفشك تفس ترقس

 ونسح عيدبب رقلاو سمتلا نعتنفاف 0
 افيح ناوينب بيواقلا نقرتخاو . 1.10

 ]ردا ءداتمص لحم دصمأ هترق اعو عوا عدحماثان0-

 امنع خذ 8[هاطحصحغمت : (طغسضسعات هان هن دقاعو.

 ب ]ن. 11. 0007071, 11,006. - آب. 17. 000

 1,8331 , 85. آ].. 25. 011ناع 1 ممم11. - آس.

 آو 0:0 350 31:

 آ. ه5. المع هماتعع دندن طنزدستلم 5ع امماتالع

 [نامط هامواطعمتر ا. 11 , 101. دل ا" ءأ قاتلا.

 8. وهقف 1.7. [١ ناسع طعسمت]. ا”ددصق 1ع ل108

 هاموامتا (00. آاكمدءومصاعسل 2.31, 658 16

 ا هرعت الكامل هلعوامتاك

 نص دمر لمصأ 1ع ةععمدل طغسصتماتعاع هدا ]ع

 ردغصع ندع 1ع مفاسع. آنع دحوا تأيصق , نات هرم

 ىف انا, قا ممطحط] حعصا نصع !ذتجاع ازنزجموتتو-

 . 8. آلهرعم, 101067, م. 20.

 آن. 10. 6707770. هت“. 1, 150. ب آي. 19. (ع

 رمقدموع دع انماتخع لقصف 1ع اظامط هلموامتاق

 ١ 1, امآ1. 338 م" - دو. نعام مدعدلا ادع

 !ا"هدنحدوع لع '[طقمل عطا نمت ممدعاع 1ع انامع لع

 بوسنم او قفاضملا فق يولاقلا رام : عدوا 1ع

 ردك 5 مدحت ]عد هتك دمع كاغد مدن 11. 1"1تععآ ,

 10و مما” هتساع ع هشام لعد ]77077 1

 1[1هلز1 اكطما اذ ,ر ا[اطاةمو. 11.

 - 1. 595. 11 ناو اممم

 177 تفوت : قكييرح .- 11
 ا نا15 5 0 1ع محم ايلم , ان 00

200 

 لقصم آه مخعصت نع ةلتاتمص. ح آس. 16. هرعت

 2م.07.-- آد. 0 11هاطحضع نأ : ىب ةعيبر همنأو

 ىدع ىنب بد ذ نب نزام نب دوعسم نب ىدع
 ناسغ ىب 0 نب.( 0 (نهتقذنص لع 2ع

 00 1/5507, 1, 97.) ل

11 

 2. 206, 1. و. (نطغضسعطت عم هثب لح « أوبك

 ىلملا . 1... د 1. د آئةدنأ لقصق مرت عمل نع

 . د1. 870. 67

 ةلئاتمص : هلوذع. ا ل ا ل

 دتط /6/64 دانتخ 1' هقدر أ ]نص 0'ةدح ةزماناع :

 ا نش اا نيعلا جتفب . - آس. 21



  11قالا ١

 آن. و. مون. م. 11, 770. - آن. 10. آه م26-

 رصتفمع نلناتمصد ممدخامتا لكيلا طموس مج. ]]

 ال3. 1610. (راطغتعات , هتصقت انع ]'هتجاعاتا“ لان

 ءماححتت عمامتسع ةادصع 1ع طةسم» لع 81ه عدمطاطا

 ندع ممادك ءكاععمصق مانتخق طوق, دمصصتسع نبأ

 زتعملا ءمرصتسع ةهياعاتم لع نع لعتج ١ ءتق. ( هد

 ةهسدوا 11. ]1 ءاعتع , 11010 عءاطأ 1. 47.)

 آ.. 11. اة[ ناصع هز ع طاسعد د. اادقأات ( م15.

 تا م. 46) املا هطقعحوم» ةجوع مهتكمص نتتل

 امنا اذ ةبحالا قد 20:20

 دور ءادود.-آ. د4. [١ نامع! ها. حاسم 7.

 لا غامع (ةءمسمأا. لربع رمقتطتاتك اناا لدن طلاسم ممدجاع

 ىينع 00117 كىنع « ىسصطتعم 1'هطوءنساغ

 لع ]جه صسلا مئمءاععالع موك نع طتعص ةتكدصاع

 ممتع حما ! ١ ب 16و. (نمصحصص عتاقتتع لات

 كاتم م1ةصعطأا ةعوطع ب

 مث: /85) :وهو قاما كا نوبسني 0 .ةيوناملا

 ليللا نم رششلاو راهنلا نسم ريك لوقي لجر
 (171هو:. ناطق عدامست , لكتامط ءاستامأر 7. 158,

 را ادمتلل ( ظماث1. 611 ءهر ]. 46) ١> دا

2000 

 نات مح ]15 ةييوناملا هك عع نصرتلاعم ةادلخ 1ع 0مم

 1.18. نهد عطا منع ل 101001 ريمغلا

 ينعم ا 00 ق 0 00 ليل هيف 3

 0 182115 00 7 مم

 1 ل0111 عيلا.

 2.213 1 3. طغت عطل : موق داع داعب

 مث هموق نعبو دوف نيبو 0 داراك داو د 2

 جرخ نقف مدملاو ىربلا# ا دعا مغف ٌرافح
 0000 ةيسنج تلال 0 ىنم

 0 20 ل .عولاو لا

 راهظالاو ءافخالاب امهيف.-1آ.. 5. مقفل ةروس

 هدأ ]عصمت لع ]5 ةريسوأع تكانت لب (نمدنصن 1ع

 لعت لع طصحماق 0'هتالعات5 هنا كمت“ (!؟'هرنعتم كح

 لعقةاتق , 2. 37, 1. 25.] -].. 6. ىسعو. هن

 00 تأ د ل يدل ا 0070171

 121 1 .-1آ.. 10. 276. هت“. 11, 340,

 10 101 لعف محقطت1 5115. - آر. دم. طع دصمأ

 6م | محمص 130 لمصم ]15 مسعدحت ةخع نلت انمص. ( 10.

 ظءعلطمحت, ١ آآ, م. 4ددز 11. (نهدندتص 0ع

 طعورعععول, ودمت, 1, 370.) حا. 11.006

 ه1 , ا(. - 1610. آم معسصتغع لئن هد ممدضاقتلا

 اهيلع. 1.253. عدا قطمتت 2230, 14 عدت

 ممتع , لمصاأ ]5 نع دع انمانتتكتع لمسك آط٠ص

 آ[كطهللتعدس, 1, 205 (60. ةعدطع).

 2. هدم, 1. و. ةاغامع مة حال 6

 007018, 111 17 كل11, 109. طبع مدق5وعع كاع

 مع م6ممصل ييقعاعسج عما مخ نلمس دخن 1'ةهتتاتع

 مروعا حاس. 18. 6707717111. 07. ]

 آب. د1. (نعانع طماع هدأ انتنع لم ءمصحصتعم-

 امتع لع ©طغض ءطت. آنعو دصماو لج... قلخ

 50001 هله ل

1200 - 

 ةهمصأ ان65 لتحت (00707

 3 1'هءءعوفتم» لع ءع مدقددعع يت'قكطمت كلت

 ها قلمدلزدلز هدا داتمم056 ندع 101675102

 1: ةتاخع ؟مءعوعأ لح (نهعوصر كلم 1. 23, دع الكب

 ل11, 12: ةعتل حعمأ, 11 1هسساأ طصعأنا"ع ناكو 0

 10 ماهعع لع قلخو, ةسعمس ننع (نطغتعات طنتع

 ردد ةرح ع جه مات 115. آر. 2/4. 0010171, 51111

2.211 

 5 - 1. 50. ة1نامع ممامعدت1. (1 هت

 آطص !اكطمللتعدس , 8211. 21007. م.

 ةسطعب امل هلموامست, آ1, 203 7".إ بح

 (نطغصعطت : 0 ةيرم ا بحاص ١ بنحو

 راكع نكي . قطمب - 8عع» ة1هاطقسسس عال ]1طن

 رمسطستقل" نا قطو -[هطجتت 8[ه]طحصحس عل, ةانت

 1 زعم هدأ لضفب ققاولا هاب معنعم ا

 ةلو نلا جارس لو نلا , هرحان كقعاتم نضع صماتعع

 1 7 امومه ماتو سمع 0 1لددح آكلطمل-

 11 عوض. (1107. 1ح هدم ءعانمد لع 31. لع كاحصعب

 111, م. 12و ءا دهز.) آطص اكطمل] 1 ءدص و كام 1ع

 ممزق معتق هع معوودغد مدع 1[هغهمعسصح خذ آطص ةصتع

 131 ( 110. ةحتقذا ]5 11 اهلهم لم ةءالعتأءأ» كل

 هاصدأتل رجتطا1 نع نذل طعربلع مدع 11. 1. 1202:

 62. 77 عا داتلل. ءأ 11عام ءأعو زانت 6

 1. 6. طعق رصقستت 3 ه5 مهدخاعصأ

 14, [ةهعاع

 مماناة وسع ها ااا” هتتع لع ]' فوم هوفر ممتن

 10ر6 ةوعر مدع .١1 6 امتدت , انعرلع, 1549

 .1٠ 1, م. قد 1. د4. ة1ناخع اها.

 1. 7. ا70هنعتب (007470, آلا, 20. 82



 الا ١ 118

 6[ ةانأال] كات 7عاكق :

 ننينارفك نا كفاح اذ
 آع حما ناؤيم نى عا يماتكتم مهن ماوق أ

 اذ لعمصتغمع مطتمع مدع ءءالع عامدع : اوقع

 اهنم مهانجرخأ تردغ اذا. - 1. 239. 0.

 ه.1 , 07ج .لآس. 23. آم ممعصتغمع نلئهص هل

 مهنا نيطيرشل أ :ررحدتخ 1ع سمح 1ع ءءاناع ءمصقاعل

 اداتمسم كمزأ ناصع نعت دق ز'6 , ءا عقأن ناطرشلا 1

 حت تع , 1 هرعكوحت' هرج ضع ءمرحقت لا نرخع نع 145 ل عانجت

 ةامتلعج مصصعتمدلعد لع ءءانع ءمصقاعالهلتمص ,

 هد طاعص طارسلا كلا ماسسعأل , نيمصل هس د

 ةلواناع دعم»ع ددصع انماقتاغسمع معاتاع ةامتلع

 نتت عد آملا مهصاتعز ؟هزتعت كح-لعقدماتق , ]2.216 ,

10 

 2. 516, 1. 3. طعيس هع !هنلعدتاتل 1ع

 لقم ٠] 1010. آد ممعسصتغمع 60ئهد مدان

 نم ممن نيب. آ. 5. ة1نامع ءمضتآ. لق-

 هدملأع هلحسعمأ هيا عمعمرجع 1ع حمدح لخدصع عد

 تس عا١اطتلا محمص و1 هدف. لان. 7. 11نانع 1.

 لاذ دلو «هوا1عز ءاعىلل : 16و محماك مطيتم لبسم

 لماح ءصغ ةامع معومصالند همدصصصمع 1ع ةدنزعا لع

 لاذ : هيا عصح عصمت , 11 [هسسلاسدتا !'دععاتمةاتا (؟؟ هات

 (2ممنستس. هت. 11, ).1١23 اطص قلتل , مددت عتا

 دج !' كاجومي م. 55 : «(9دنتصع ماتع ةطوصضم

 لقصتع, دع معممصمصا لفصق 15 ماقمتسع, ةهاتق

 اصلا دعصعع كس دة ع7.... طع ءعقدع مماصأ 70ه

 زمانك! دم ب ]ر. 8. آنوصق 1ع ؟ءق نلاتت م6ءغلع

 آو معد ذ 1 كجمعسم ةاسع معدل مقص 1' ههاعر

 [ةصلتخ ندع , لمص ]1ع عدو ةدتتجوسأب ءاونأ 6وأ

 اهدنا هذ اهنا ةورصمصوسع لع راظما 9

 ا[ ناعع ليمممت]. «للعد دمسمععد طخهاتسمتنح, ةلثح

 رصعصأغو مدع ]عد هعاجمت, ءا يدع معصماتاعا-

 ]عما ]ع5 مندععد ؟ةةمؤصدتتح 0ع ماتتعد لع5

 ط16ةزولعو.١ لس آ.. 16ه. !1هرنعت دنع ةل-1هتح

 ممن عزت عا كمر هاتكمعع ىانع 1عد لعتس#' و ر

 31. ظعزسمتتل , ©0097: صامل. م. 187.

 آه. 13. آنع 110047 وا 1ع دصما راطمأ هغ 15

 ماطعدمع ةداتقع مغلا ءاونأ راطما ف

 1.20. آند هماع ديت 15 ل116 لع الز ةزطع عوأ

 2514.1. 125. 2مو:6. 1,561.-1-.

 [آهرنعت ماستق طقاتأب م. 78, م1. 2

 2.315.110. 00707, 1111, 1 .-عاآط. 4.

 ص ةمرمعامتل ل' هطول لأ مساع همسعاع» خف 1'هدعقا

 لختصع لعق ةامتلع5م لعد حتصعا -طحتخا طحق 25105 ]ا

 رمز »عد , ه1 /عدع» لع دمرج 2ع). [)ددصق ءعااع ىلع

 عمت حاتم , 1ع حما عا احص 745007» ءا لم دق

 لع ماسصعا. ظمتخ هدد دمع ااونع معمم 01

 065 "1110 ا-ا سلا مردقاعا اهلا متطكر موت عع كا

 همهمارعا ءا دع اةدعدن لمسك ]'هحلعع ةصلتعتتغ

 [دوصع ءع عصف , قام هبص ماسص عا. اكصطص ,

 لفدزومع !'هراسعمعم يدع هعد نامزاعد لععدتعما

 يعجععم» دنع له [هحسغصدطتعع , 15 مانتع, 15 ة6-

 هر عععووع , ءاع. آنع اه 0”! هلراع ( بيق ءونلا]),

 م عيان ةعلتسع] 'ةرحمدصتاتمص لع ءادهعادصع لعق لص عا

 طتتنأ ءفمدقاع]]داتمدك ةذ 1'هدتعفأ ماتت ةألا واتح

 هلع, لتوتأ امعزمع ]هاتر ذ1' عدععماتمم لع]' لك

 04ر همر لمح 1ج لدتحنع نامت لع نه[ منع زواتن5

 هع نانا [هتاادص امامك لع ا"هز5 ءعدأ ةملحمس اع ءلصكإ

 لمس. ة1هتك !'لياسعمعع لع كدمومع ةهفاضع دع

 5'جعمعمتل ننع معجعامسصأ اهزق , نانهأع هدد تضع

 لمادس. ( ؟هرعم 01. 8ظعتسمتتل , 6 40و. 0 كانونا-

 لفلم, ةصا ملص عاتمم , ]ج١ 186 , عا 1ع كوت. كن

 11*01 76071© , 1١ 111, م. 97 ءأ ىادلا.] حاس 7

 آد متعست ءعع لتتم ممعاقلا ليمثل. 110.1

 11 هجدمعملم , د50 , 2206.) آب ةصحمات» طحقلط عانت" ءاندجخ

 0ع طز عحنل مهد آخهاطمتصمط يا ءغ] غاط»ع ممصصت

 ]هو كصدطعق , عا هدد ]11 ءعدمعم»ع لعق ع5 يتع

 اطر عصتل هةلمعدددتا ذ ءعالع نسل هتسدمتخ , لقصق

 اه 8 هانعع هد ]دز ويحتلمهط ]1 ءطقصأعددع, 110

 هاموامتت , 11 , د57 7”. ( ؟؟هر. ةنتكذت اط٠ص لكطمت

 انعمسص , 1216/. نمو". 1, 16و.) ح آس. 18. 11نامع

 اطمما. « [آ مملطح عرجأ , 6 دعيت ا عدد5 لع ]ن1 عت , مع

 قمتم ع لمدع ماسك "عمعمدا »عع ماطقتصمط , هذ

 ردمتسق نمنع 1ع طاغتدلعك مع دع تعدعمد اع

 هحمع اعد ”عات) ! ١ آ. د1. ا[1ةانتع 720/40-

 مال. (نع عك دع آن[ لفصم اع ط2ةنو»ج لع [[دكذوص

 طعم 1طقطعأ, 101. 5و 2. 11 عيا م"6ءعغلغ لد

 ان 1

 كه اكن مل عت برخيو

 اهنازيم رمالا سبتلا ازخآز
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 ماص# ةلماح لكلو أ
 آنع دمرتأ ح عصاقسأم ممن ]نك انط لانا“ للنأ وأ

 رعجس ءيمومع [عمصصع عمععتساع ةضنللع جان اعتصم ع

 0ع 55 ع2055655ع.»

 2. 218,1. 10. (نع ١5 م6ءغلع, لقصق

 طقوم, عادتت نات ه ناغ ممم اغ ماستق طقتتأ ,

 م. 146, 1.12.0 ا 11 ب رمان بسن . 1011

 ]1ع محم علا 311 : طراخ نم امدعم دلو هلوق

 قارغتسال ةساز نمو طباخ امدعم دلو ني
 انهاه قرولاو فورعملا ٌبِلاَط طباخملا سندلل
 برضي لجرلا نا هلصاو لثم !ذشو فورعم ا
 نملك ىهسف ةيشاملا هفلعيف هقرو نحيل رهتلا

 مىدعل و اطباخ قوزرخم او بي ريغب بلط
 هتعنم اذا لجرلا نمدعأ لوقي جناملا

 ءاطعاب هَقَسَو بلط امل مدعم اذ هتلعجو
 نيعبلاو بيرقلا. هز هعانع يوما عماتمات ,

 11 ةسواسدنا اههسستسع 1ع ةععمصسل طغصتماتعطع :

 « 11 مع لمدصع زدصصمتم لع معاتبق هذ نانتعممعانع

 ادن لعصخصلع نص طاعصاملا. » ط1[هتق '[!"ناطصتت ب

 لمس مدح (ن0مردتت عسا. ىهنت» 1ع آل هضفمفلا 7. 005

 1. 8, كاع هع رعت عد ةاتطقاتانتحتا مدعم

 امنعم : هع اطتمأ ةوولا هلم ةدعماع 5005

 لف مءعدءامسعع لع عنام ها 1ه ةععمصلع ممتع

 لت رعسك لعمسمتل ةاعسع معدلسع مدن : « از ذل دنص

 ممتع نت لعسمممع نص طاعصأوتا. »8-3.

 طاتخ طقتنأا, م. 55.-1آ.. د4. ة[ناحع اطمتصآأ.

 « رجع ءعصم] ءدرع ]عقل هانصك نننت ةع ءلغنمدل عضل

 ردع محمص تعد 12 [دعع لع ءءاببت لمد اه سصمتم

 13386 ءان ءالمعع  ءهأ [مددا ةمزم مسمن "ع 5111 2

 اما ع (لعدم هلوصعفز) لقصف !عدودعلم زع مععمصم

 مهمتك ]عد امدتاك 0'قطمتت [ةطنح لتس عع ءمصاتع

 مصمت. آ؟هزعت لكمصع عا نص اعدتأ هما نحت 06-

 [عجل 1'ةيسمات»», ءا 13 كعك ءطعع تح طامصعق ناحل

 ءماصحسم صل عصا 1م مغوزمزم ءعدعع, د همس اعدصما

 ىري نع, 7062 مآان5 طققر 2.

 5م. هدو 1. 4. ا[ نامع جمامعمتا. طه عا05ء

 لخص مصحفصتتقءعأ مماع : ىأ لاك ىلع ىرايح

 نيريكم.-]. 6. ]نع ميمصعتس لع هتملاس ة©

 صرحصتصامع هذ (نطغضعطت. (؟؟هرعت ءعمعدكمطأ

 ديسع 1ع طمصدح لبن ععصفسدل ننت مدخل هعالع 1

 ةورتك 0دقع, 11. (ةسيقؤزس لع ءجععرتومل , 125501,

 111, 5د1.) - 1. 27. (نعاام طماع 36 10117

 لمصم ]1ه عامدع لكس ططقطاتق ءلالا لع [[درتتعت نان

 1[ةتكدتا مدساتع لس ءةمطتصعا ممسضتعماتع» لع

 31. 1ع 5دعإت. 1[1هن5 11 وأ مممطوطاع ننع 1ع

 صمدت 1ع قدنخ لمزا نامع ممهصرحامعم مدح

 ناويح. (17هإت. مانتك طققو م. 495:)

 2511 اق 1 00 نطاب, ندع

 قمصصعتا طف صعطت ءا (0ءطدع , 1هاطمخ نت

 مماع مدقم. طع اطهن» 0لفوتعمع ل'ةهتل] تل

 زعز 1ه ممعاتمس لس ءماد نتا 5ع انماتتع صاع

 1ع محعصام» ءا 1ع ممالسمتل , ءا را عجعاسأ ننع

 ممصاتع كن ءمات لات وأ د |0007

 ]دزددتطمتت : ريمن نم رعاش بقل دوعلا ناوجو

 كلر اهلل كالذي يقل امناو ةدروتسملا ةقعاو
 ل 05 هيتارمأ بطاخي. ( 1707. ةنتقوأ 110770-

 5ه] ]0 ةارد.ز -آ.. 13. 11 ناصع !طمدمآ]. آه 01©-

 مدتفرع ةلئاتمد مهامنا ناح 100111 داك

 ماع 1[ععمص معموع دنع 1عذ طحقطاتق اق 3

 يذم: طصمتق هعا1م لع لع ةودعرب عدا ءمصاتسمغع

 رممع 1 ةطصتقل , نهد. دست» 1ع طل هصممملا , 1. ع.

 اكدمتط ( مزتما. تال. م. 46) هلمزاع هسسقدأت طماع

 1ععمرو.- ]آن 10. وهوز 12 عاموع لئتم 20312115

 هنا ممداع : ةماقلا نع اهب ىكو.-ان. 20

 [)ومق ]عد طمممصتت 5 تاك لحد ق1 , هرج ]ن1 ةحوصأ

 ن سهعتو 1وددماو انذلف نوفاعتو.-

 آند مرخعسصت ةرخع نان المح هالكدتأ ىلحكا . 0طن عطخ

 مز هطوعكتع» يسع آه مطعمقع لع طمانخع اععاعب

 لمصق 1عيمع] 1ع مععطع عا مصقاضتتل ةنعع

 م6«ممدخاتمد نع , ه 1ع دعدق : «]ه طتتأ ه'هكمتا

 مق عحعم»ع داتخت 1ع زودتص ونت |" م0000 د

 رصقتم هز ءع مممصع رعمطع هنأ ءمرصيقاصتلا 37ع

 ]5 م"فممقت اتم ب , ءا يت'دد لتقع مومب , نعد

 رعت لتعع ندع «]15 صتتتا هب ممانت ةتصقأ لطع

 صلصاف ]ع زم وست ديا. » (' عدا 15 1ع ةعصق لع

 هع نناطع لمصق ]1' ععسرم] ع تاغ مدع 110م نأ

 ننغلاب نامؤلا ضخكت ءأ لمصق ]1ع 865 ةاتث-
 رمصأ كلغ مدع (نطغسعات :



 قمرا ١ 120

 امصا لع مانتكز عانت ةتياعق. عد تمزق مخعطتت عدت

 رعرتك هدا ثاغ ةنتقذا هلصعددنو مدع ةلجا ةللقط

 طعص قةططحم ذه ةطل ةخلامل طعس 7/ماطغتتب هتن 220-

 ردعلا هنن [1هددعتس نسنالم اه 11 ءءودع. ( ؟؟هرنعتب

 11. (0نمامعصغمع لقصف 1ع لوسعسمأ هقاملق06

 ١ ةذدر 1, 320.) 5ةعت] عممعصا ,115' عدا عاتددغ انصع

 هحخوتتس لمصق آه اضن عاتم» 0ع ءع لععمتعت

 نات 3 ممالك 7100717107 مماتت“ انت طماط ]010-

 ردرخع , اهصقتق يحتل اهدا انعع هعصع ءا اعد لستعع

 مروع «ددقاع مامحتصع». ( ؟؟ هرتعت ©هسدصتم مت“. 1

 1050.] 2هدن“ ةرينق , 0 ةماععم [ذفعصا ةربق , 6

 1 ةطاسقا !. 6. ةرسم

 2. هدد , 1. د0. آه ممعسصتغمع 6لتانمص 701-

 امنا دايصلا كنع.-1.. 15. ة[ناهع همست.

 (نعو ١ عك هع اتكعطأ ةتتكذأ , [لهتد0كهأار 2.420

 ءا طمس. همم آ1, دا4ظ. آم ممعصتغمع ةلئاتمد

 م0811 بتتسأو. كتر 1ع ةعبق 0ع هع طصمأ :

 «وع لتعع لعم ةصزاتععخر,» هات. يدصملطعاطقتل ,

 ةلعدت16. 47. م05. (60. 177 ءانكاعتس), م. 101 . بح

 آن. 16. طوصق 1ع ظمتسممملل ءا ]ع5 12»ونوناعو

 هب. 1. ء.هدحلتا اهب مهوهاش.-. 11 ناصع 11 -

 هناا آن. 21. آاقع# : كرح ى]

 هنن. ]1 5و

 2. 253 , 1. 3. قةلاتتكامم هلت (007070, 517111 .

 10. ت1: اهماني.

 2. دد14 1. 15. 007067, 253771,

 ط.د255 1.3. 1ع ةدعر م كمصعف !دتحصةصع ,

 لمصم دمص يعصمامتعع, 1ع محما ىنذ 0ع 2

 ممعصسصت نع ةلئانمد د د د. 11غامع

 همراتا.-]. د(. طم ممعست نع نلتاتمص هللعدتأ

 فاقأو ممدع نأف و: مانع 1ععمج "عرمذع ةاتت

 1عو ممدصات3 تاك لع 11[هأط مص ةمت, دددعص ]عكر

 15١ فأ , هأ قانا 14 00712015 و 2.14

:10 .57111 0070117 :25501.93 

 [1هرتعت , در ام منعا ماتمص ةكهزج طدكذع معهكلمصأ

 عم لعمج ةممودعم لع 1م مكغمععر 11. عمعم»

 لالتاكإا“ دةسفانلا». 1 , 120. آنس 15. 007071

555111 

 2. 2257,1.8. ىقدمل «خدنص طقطتامصأ لع 316-

 لتسعد. (؟؟ه. طماط هلاماعط, م. 230.) حاس و.

 ممصردمساع ةقطمت 2070.1. د4. ةكرنو ةنمر

 1عو مم158 مجمع عدل : ىنهرلا قلغ ليقف

 هيف امم. 0'وا ]5 هتتكوأ آه 1مصصع لكس م0-

 ؟ةمارع. جوس. هن. 11, 8

 2. ودم, 1. 3. 0ص انكدتا لهصق آه مععست ع

 نلت هدح ناكف. (1؟هرعج ادمأال , ماكان.

 زج. 46, عا ةديماماتا آم طماع لع 11. ة8[ءاطععت

 1010. م. 12/1 ءأ ةدتلال.] حا. 10. آه م2161

 6ةلئاندد ممائاقتا لاحو 70011 لاعف , ©«6 خب

 70111 ىف نيب. الل 212701: 0 ل

 آس 114. 15:0. 11, 45. - آس. 16. 6707771.

 1, 1111, ا 11, 145. ل.- 18. 270: 6:

 1, 437. -آ.. 10. آبعو رطمأق 8 ءاع. 1متر

 آد ظص لكحص ١عل5 لب محغاتع ءمالا لتت ءذأ

 كلف كح صاتعم» مم ظعتلطمحا , (نمردت 21. ىالق“

 16م (نم»هسر 1, 320 , ءا يماتونغ مهن 30هاتماتات ,

 انارسمأ» ايعمملاتل ىلاسموأسترام1. 3. آس

 آد مععصتغع نلئانمد ممعاملا م 23

 07011111. 07“. 1١

 2م. دور. 1. 4. 11 ناسع هه. كانت !' ةععتقداتا'

 06 أركشو. 01 670171771. 07. 1, 1110.

 آب. 18. 7هزتعت مآاتق طقق, م. 250 : عود. هج

 آ[1 دكق نر 27 دمعمسل, م. 420: !1. (نهتنكذتس لع

 طوردععتول , ووتر, 11, دج6.-1-. 26. 1[ نامع

 76072. اعد انمزك ممعسصت عدت عرق مدخل جااسطتغو

 هجقق1ه لكما هتط مدس! نطصمأ , آل هسمعنمل )1421

 !. رة زاذ دع اعمانحعصأ هتتوتصعات 65 1ع امه

 هما عم ؟عر5 ءا كاد ةوتق اعدمسد لع''ةصدلقط ب

 اكحلا حك, 1701 ءووردعجم ه0 1 هلام م4114 عفت

 م. 2 , ها 11. (نديتكوتص 0ع طءءءونول , [1آ1

 ]روصق ءءانع طماع اننع لدن ءمدصتحت ةداهت"ع ع

 اما ]طم خفت , 1ع يما صع ءا 1ع ةزجت غصع عدو

 هدأ ثاغ هز هدام هندح املك مطعصصت عاتق , عار ءمصح

 [ممصغمعمأا هذ لح ممعصتغاع همتصام», [هدتق

 تاهتعصأا صحتك لمصقف آه طمتعطع لع آ؟كمامتط.

 31. [1نعاععرما ( لمصق هد تحس عاتمم جلل عصمتتلع

 لحت [1 هب معمل 1, 7. 343) هلقتأ "عقدمانات" ءءانع

 كنعد 6, ءا متل ندع ]ع5 اسمك مرخعصت علو

 روك ةعمل عصعصأا ةهممساتعمصعسا هذ اكماحتط

 هن ندع '[هسولفل , حعم»ع زعمصع , ةم1ت 113 5

 رنعرتو لع ةمرح ءمرص مداضماع ءح 1ع ةهنعويصعم-
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 مامعم لختصع دححصت غعع ةطوداسع خام اغاع لكدصع

 ماصتمع ب 11 [عحصتصع هلمعو نص "معا لع ظذتاك هدن

 لع من11 ءرجتمدم ةحوصأ ل' عج جطم»لعتع دنط ةتتأععب

 1ك هدد 1ع معجلمدتا ةتصقأ : « ؟هذعأ نتأ عدا

 لع دو طعوحمب معز محمتق ءمصصطتعم لع دتتتأك

 ءاع» (؟؟هرعج (همدتسمتتو ههطعر آآ, 833.

 ب1.0. آم عامدع لكتص طقم ة علا ممطاع :
 م

 انسفنا كانيدف ءاسنلا لوقت ىنعي ىدغملا.
 ب1.0. 0م آن[ لمصم 1ع محغصع ططقطا1 511 :

 هب ام ةلازا بيبطلاو قارلا ردقي ذل ىأعي

 5 ردقي 1 مموهلا ةءاذ نال ءادلا نسم

 مرهلا ةلا ةلازا إع.-1.. 10. د جى 111 عدعمع:

 "ل م ١ ناكلا د1 .1١1 ثخل]1-

 5013 حا نم, ةك331 , 08. - اسد 5. ؟0ه. 1

 107141, 7. 33. طع م35538عع لتخ (20747 عقان آنك

 13. - آ.. 18. 11ناع ”ءازعب.س آس ه1. 6.

 هت. 11, 6وو. ب آس. 23. ة1نامع همتل. « ظاعم

 نتع ءعاست نانا دات "عدت ع6 لع ءكطعجدأ] 'هثأ

 مساق ممعف طقطأاف.»

 2. 535, 1. 13. 8هدنوماعد ه”هطعتر ا. 11

 5و2 ه6 903: 111, 2. 1, 127 66غ 339. ب

 آس. 17. 1[ ناعع 26511. « 0 هز , ؟ه1 هدام ءأ 1"ةوو-

 اناتمص لع ["خسصعر ندع صدع اع معداعاتل سعاد

 نع !ممععإ ةلمدتك ةاتمرم»اعر كاتم مما" مه-

 ان عدس عدا 1عذ همت كم دعا! (نع ندع اللعان

 [هلا ءوا طلعم !ةلا. [87ع5 ءطمذعد ععدصععو همت

 محعصءعمأ يتعا يدعامزك معان اعصحعما , ءا صصقتصاع

 ماستع جه عمصتس عدعم مدع انصع ططاتتصع. » ( 20دنب“

 له ىمصقاضتعاتمد لس م"عسصتعا" عرق , 801. 007

 هت“. 1, 1050 ءاد 1 ج5.] آس 32. ا11نانع 77“.

 آم ممعصتفمع نلئاتمصد مدعاملا سيم . لواء 1.

 عما 5"ةممانتع ةدتتع 1ع طحفصتتق تأ 00 طن , لانت

 هر عط هانا“ ب نإ ة1قهمامعع 0ءول. 1لهزعاب لان

 معواع, ءع ند'مص انا لمصق 1ع كارما لع 0

 طقسا : سيلا هنمو هللذ ىا سبع هسيخو

 عضوسم ىأ نامللاب ناك نجي مسأ وهو

 ام سيختو سيخ ىجت لكو 0 ليل ننلا

 ب آه. 25. 270.0.

2253312 

 (ناطعت 1عد قعوطعو , يصحصصع ءادعت 1عد 1[1ة]ط عانت ,

 1ع [مزع هدأ مصق1 لن ءمصحصصمع 1ع صصتاتعات , أ

 رجع ةمللع, ]مه مصاتع ]اه ماسق ةصاتسع لحن كم5

 اطاتصصمتم. ح ],. 13. آا5و2 ىيرح.

 5. 228, 1. 5 ها 12. ؟؟هجعج (0]0قا0771. 07“

 111, 20و. - 1.16. (0'ءداسف-لتعع يد'مط ه 1

 اممزك [مدمصعق ٌووَس , اوس أ ىِرَس . حا. 19

 0007018, 137, ال6 .- آس. 20. 1071/4, 2. 75 ب

 آن. جد . ة1هاطمخ مت ءا نط ف عادت , ل' ةععوت ا ةحتعع

 قةطمسا [ثاح , 6 كمو«مانتعر م. 7و (اععاع هدطع) ,

 للدعصأ ندع هع ةمصأ 1و رحب رايد.-آس 23

 11 نارع (حمممأا. طوس 1ه ءمحصرح] ناع 1ساعات ععد عع

 لع هع >عزتؤ , طماتك 01)2[هددق ]ع5 طحمأق ةانتكتهتطأك ,

 !نمغد لكس ءمصصت عدامتسع لحن 10107 : اهيف نال

 ديرب اهيف نم ةكربل كلذو ....هتدلاو ربق

 2. 23و, 1. 5. 6400. م. 270. - آس 9

 (م معنأ 5ع لعصدسلع» هذ ءعا ةطمتا اطمقتتس

 ماعدا مماصأ كطسسعل طعص !"هععد ىنت ممخامتا هع

 ةمصمدم. ([؟هإت. كس عددانف ]هج طماع م.ج5, ءم1.2)

 لكن. 14. 815 طوق, م. 4و0. -آ. 15. 11نامع

 162مل . آن. دو. (0”'ءعدا ةطمت 0(ططصحقت هلطقع

 كررسح هلعطقتس ءمصاعسرمهددتص 0'آطصح هلال.

1 - 

 7م. 181. آس. د4. ة[نامع هنآ. ع آس 26.

 31[ ناحع :همامعمتأ ا. -]. 28. 1107.م.

 2.230 ,1. 7. 11نارخع م14. ب آس. 17.

 20. ة1غامع ةهقاالءء ح آس 32. 708

 67ه هدر ]1, 3235 أ ىاتلال ا بح آر. 18. 007071

 هرعت , 4. ( هر. ظعالطمتا , 11, 423. - 1.

 (ع دما ]ع5 داتتولعو هتتا1 ءأ نجل. -1.-54

 0 0 02 116 لمصع 1ع 37 : دقنلاو

 ةىقن و ةدحاوا ا 1 هرجيلا حابق
 راك ىدصالا لاقرأ هقحلا نما لذا "لاقي
 نقنلا فوص فوصلا. 01 لمصت "ةمغاع عع مدق-

 دمعع ةهكعع لعق دعك ندأواح "ءالواتتتع , 107010.

 هت» آ1, 513, ءا لمصا ءعاتح ناك ةمصا لقصف

 رمامع ءوصحسم ءدامتسع مدا ممتاتع

 1[. 931,1. 2. ييضخ «اعتصاع كن ةدصع 0ع

 ]'ءمصعسمت. م حا]ر. 5. آنعرمما أ|نغ هوا دوام
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 رسام 15. آئهرت. لطص اكطملانعدصض , 1, 68و.

 آب. 18. آم ريعستفمع ةلئاتمص ممهعامتا ىل لاق

 زيزعلا نبيع , ءا محعاامتا حتصقت ءعا طمصصتصع ءد

 رممزدم»ا لتعععأا ةحعع 8[هاطحصعندأ , عع نت ءقأ

 نصمموقزططاع لع ]اه مدس لكيص لتئعماع 0'لطصد

 تاماتال , ([ا01 عدا مالا عد 376. آلةمق 1 اعداع

 لح 01: همام لع ![هاطقتت*انتأ ]م1151 15

 لمعءعاعتر5 دمصأ كافد نذ عا ءصلسمتا, عا 1ع5

 دماق ىل لاق نت 5 اروعدل دع "همم ضاعمأ

 هت لععصتعم» لمءاعسم» نت من ءنلع خلل ةلممت#

 آلمع 1هزد نانع ءعو دمدسق نامتعسا "عاضحصعطغق ,

 ]؟ دصما ىل »6 نما ةلا مانتق 7عقاعلل

 5. 538,1. 0. 11 ناصع همام عمت. حط.

 110ج. 11. آ»هدزت, 1” عرج: . لعن ل 0١ 10.278 ءا 306

 2. 239,1. 5. 170إل. (00747 , ةءاظقلال , 30.

 آن. 8. (ن0000, 131, 40. -1آ. 10. 11ناع

 100“. (نعد لعدج انعر5 دع 5ع ]ةذعدا هك لقطق

 1ع [2ننن لع ظماطامرل. آس. 13. 11نامع م

 اكدقألل (طمافاماع قتااتعمرم م. 18) 220056

 يئاع خذ ]5 ماهعع لع ثباع , و تت مهلهتأ

 هد ءالعا , مناة سدطا ء,.ح آم. دل. الوقت (1:5:0.)

 ةلمماع كنم 0111 ةنم. آب. 10. 27600. 0.

 11, ومؤ. - آس. 18. 110.1, 466. حاس 2

 لل ناحع ةممأل. آه ممعسصتغمع ةلتاتمد ممطاملا

 ايناذ. ركوزرع 1ععمرد ة'ةزحماتتع ةانتع 15 حقات

 ةعرتتاف لس (ثهردس عما منع لع (زاطح نة عاطت ءا1] عدتطعلا

 لع طوول. ح ].. آلوعم : رب لاعب

 طم. وزهر 1. 1. ا10ال. (00 , 511140 ءا ا

 1.3. 11نارنو مسن .-1آ.8. طع دما باقع

 هنا مق 1ع] لفصق 1ع ةعدق لع « ماتصلاتم. »د

 آب. 0. 12 نلنرلاد آن. 13. 17 9إل. 017054. 47“:

 11, 353. - آ.. 10. آ[هإل. مآانق طة, م.

 م. دند, 1. 6. ©0طغصعاطا : داجر نأ ديرب

 راج يلع هالو هل لماع نم ريمألل ىكشت

 ىبيمملا كرتو كاولا ممريمالا لاه
 1.10.11 نانع همنا. آس. 3. 0ص ةممعالع

 هم افدصع لع زسصممسلعصعع , لوغ 1ع كيو هلك

 ]ع5 ممعاتمصع لع !'طغتاموع 8جفعم مدن 1ه ]هذ

 0فرحدمدعما ][؟نصتلغ لس تامل, لع ةمدتاع ندع

 ءدحومع طغضلتعم ةمزغ هطاتعف لع ةددطتس دصع لل

 آم. دةلر 1. 11. 11 نامع ا عدمتأ. (1ذ وإن . ظل ه1 0-

 هلع م. 373.) - آن. 16. »وه. هن. 11, ها

 1.17.211 همم ةكنعع دمرت !هانعا ةانع 2

 انوع لع دو طماتعر محمد كاتسان]ءع 1ع ءطعرول. »

 ب1. 10. ة[1ناسع ةهعاال. آه 1ععمد انح هوا

 ءعال1ع لع ا0زهتحطقتس لقصف ةدص كمر آخ بنظر

 رحمت5 81[ءزلحسصست , لمصسك ةعج ظموسب»عور ]. ع.

 "1 ناسا , نمت هات نص اج ]ل هبتلقل أنو 7 ١

 6[ ]عم رصمص نك عساف لع 1[هالدم نتن ممدعا طخ اني

 85.235 , 1. 7. الهال. 11041!هعمر 7675 31 ءا

 قو. آس و. موس. هتع ]]1, 595. - 1. 0

 ا؟هرعج 1ع 10غ 0.

 طووع 236 , !ازىصع 6. 2م. هت“. 11, 605.

 آن. دج. اة[ ناعم (ةعتمأا. « (نطقمدعي» 1ع تقاسم عا لع

 1” مرحتسصع قا جموع صحم هةقتطا عب لن[ تل ع ممدتت"

 هءاتست نانتط 'هرمدك ل'جفاسععر 11 بنا تصع ءططققعب

 آد مهاسمع دأب معادمعب ءاط طنعم ! 1ع هقاتنسعأ ءذأ

 رجاسك عمعمعتسم لمصف !'طمصحصع نتع 1اس عدم

 اورج , ول ][,. ود . جوتن. هج 11, 6356.- 1.

 نامت حا 1ع ممدح لكتص لعف ةساعاتست ندع

 1[ ءنلحصت هدسصنق ند مصاضلساتمص. 11. 1"مءورامع

 ]'ج هدتاطا16غ لمص ةورح 30011 ةددسع 111 لهرجت . ب

 آن. 27. 6. هب 1, 506, 898 ءا 1026 , طماع.
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 1.8. آنع همدص 0" قطعت /ةج:0, نان1 5ع امها

 ةستكذأ لفصق ]15 مععصتقمسم ةلئاتمص, لمت ةانع

 ءاحدصعف دج ءعاست لن ةطمت /هطغ10. (1؟هدت. مايق

 طقسا م. :١ هذ, ءم1. ١ .) آن. و. 11 ناجع نالوا نع

 ىعرو عدا كام لمصق ]5 اكماتعع هد ثطمتت /م-

 طغتم (لك1أ هلموأامتاك 1, 101. 315 >*), ءا لأ

 مهصاتع لختصع [ةقاولعات ءمطحرتمدنع مدع ءعرجمقاع

 ةمسغذد نم ملسدات طعص 0 ءاددط ادت نا ناعم

 1عو طاعصم نسل لعحدتل ذله معماععاتم» لع ع

 عوصفو1. ةعدل يدعصت , ذه مامعع لع |

 كلذ ]1[ ءانع ا 666 1ععمص 5ع 7ع[170117

 ةتتكوأ لمص 1ع 8/ها8ه( هلتممط لع [آةيتسأب 2. 5

 (مصق.) , ءا لكم عر. 2جوس. هت. 1 , 1 30, عا ةلثعع افوس

 ه1 مادعع لع أولاد كسل. ومص. 7. 33. طع

 ممفاع دعما لتسع نستل عيا اهاتجدغ لع [هرحصعت

 لعق رمعدج ءا لع لتعع لعد ماا 4 طعن عا لعق
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 2.243 ,1. د . 0ه آنا لمصق 1ع انتم 00 ءا7دوتت :

 لسع ىأاح مب دبرب ىتجأ نمو ىثنحاأ اه

 لاقل ملاصق لا عقلغا قمز هلفقب.ةمخن
 شعب ىلع غضعب ةيانجك هتيعو. (ن6ع ءهمدتت-

 ردح عر ا ماعت» [ئةدتأ كمدع 1عد لعتح 7 ةعءطعق هجعع

 تس 207. (نط غضعطلت , هلت ءمصانةتعع , طصعاأدتأ 1ع

 لعتح [015 نصه نو. 11 للا: لاوما عج ىنجأ

 بيساو ايندلا نم نحا اهب بلاطي هنا
 ةراتخا ئنلا ىلاولا ىلع. آنعو رتوطتتق لك

 لت اعجلع لع [آامسضس ةع مدضامععما صانع 0

 1ععمرد 0'1ءطوست , ءءالع لع (نطغصعاطتل ءا ءءالع

 لع مماسعع (عماع. )صنع مهمرعالاع نع 15 ماقتصاع

 ممميضامتلا همصاعع ]'دععصا كع 1!'"ثصتع نست 0ن-

 ممسهتا1هلغ 1ع5 ةدزعاف , عا مصلعع !'كصحتع نتن

 ]دتدودلا 1دلعع ةمرح ةهععصأ ةدصق 1'ةرتص نا مرني

 آ.. 2. ل 12 مامعع لع لب ىرولابو لما عق

 انهعدا اغلباو نشا لب.ت آن. 7. 779إل. 07
 الكا , 20, د1. آي. 8. (نع !طمعلسعأت وان معك

 لمسف (6هسر 11, 201. آب. 10. آ7هزن. م.

 هن“ ]11[, 354, ءا ماسك طقتتا, م38. 161. تح

 آم د0. 11 ناحع 701071. ح 1670. (00070 85

 م. 1 لج . - آر. و1 . [ذدصق 1ع (نمدمانم 145 عانت

 مدععست تق رحماف لع ءعانع ان عدع دع ]5 عصا ةتطقأ :

 اهللدت اهي :ودولا دور ا نعءوأ ]3 ةوصق لمادا

 12 طمصصع 1ععمد.

 م. هازل ر1.60. ة[غامع "ل عي. سسآما 12.07

 ه». 1, 276. آس. 16. 27ه. هم. ]1

 2. 55, 1. 6: 6707372. 607. 1, 218. تح

 آب. 18. آكهإل. ماك طقاتار 2. 45.-آس

 ؟كموعي دسع ةصصع» طعص 0طعأل, 1ع 210/1097.

 01طص آكطمتلتعمس , 1, 535: م7 ءدادناق م.

 16 10, م. 103.- آب. د1. ةثاننع 1ع ةعدق ع

 ضخكت مال. م15 طقتتأر م. 217 , 1. 27.

 آ. 22. ة[نا»ب زودنا. -كأ هون. دبع 1م لعمجت ندع

 ؟هرحصضع لم طع صغن , هر3.- 1. 21. له

 مع لع هع لكطمساتا وع ات, طل1ءا. طامو. ل']طص

 اكطمل اخ ءوص , 1, 35. - 10. نشكل. كرر [[ةقوسص

 ةلطومت ب 700. مآنتق طوق ر م. 510. تع آش

 ]11/517 طوب ماع ةامتا 1ع ءادعأل ءقلغطعو لعد
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 رحت تانمص. (نعأاد ه انعم , مدع ييعسصمأع, 1025-

 نمل رب هاممتم طغمتت عمو ,.لمصت اذ دسم لهنا ذ

 1م ممتنع , 1ع ةععمدل جدت اعدت , ءا1ع [مماقاغطصع

 حددت نيتمتسا لع ]1ج ةنعءعودزمصب ]1عم مماتمصق "نات

 متعق 0غموقدء»وتعمسا لخص لمست ندع 1ه اماملتاع

 لت قمتامل, ءا, ممتع نينع ]15 ليك ضتاطسانم»

 جاتتكمع هع ادتعع, ءدمعتصسع لع نعد اعمذق معطل

 دمصصعف لكمزا معجمصععت» نه انصع مدتخاتع لع هع

 نتا ]ن1 عقال. طبع فصاضتلتع معانا تلتقفأ 270ز1

 اتعب. ]1 قع معنا, مدس يعصتمأعر نسا طل هلا

 ندع لعتح طغضاتعتك , لمدحخ !دصصع معانا ءدتععتل

 نتع 1ع يتمتع, أ !'ةساعع 1ع انعتت, ءا نيل

 رمعدأع ةتصقأ نص يعنلمسا لع كم لمانقت صعق

 نتن دمرحا لتفاضطسغ5 لع دماتح ءونح كطاعع 5

 طغضانعرتت. (نععا ة'ةممعالع 3 ( 1107.16 1071-

 لقت م. 115 ءا1 65, ءا مانتق طوق, م. 581.)

 آب. 21. 107. ماسك طقاتأاب م. 00.

 م. دلد , 1. 3. ص ]ن6 لمصت نصع عامقوأ

 كا باوج مللاو ةيفان ان. 11 هه ههؤ لع دمغمع

 لسصمأ ال لمصق اح انودع مسن ءملعما عب. حان.

 آد عامذع لح طحقصتتقءالا ممداع : ىا نقناف

 مولظملا اهيا اعيطم ّض آبعق 1015 7615 لانت

 دملج عصا مععمسصسخصلعدا 1ذ مةوزودملتمد

 هءاتت نتا 5ع مامتعمملا.-اآ.. ج. طع مممصمدت

 0ع ةهنم وع :ةمممساع ه 1'ةدحتس حاب د0. 0م

 آنا عجعم»ع, ن ]ح صطصقتعع لئتم 203111511 :

 هل نيات انرحذام ىذلاىأ هلا نهود

 10:0. ريتكلاو ليلقلا اغشلاو ةصيقنلا.
 آ.. 19. 1[ناخع اءمدصأ].ح آس. 21. 8700. هل“ ]

 قرو.حإ]. 22. طه مرنعوصاغمع نلتانمد ةلدتا

 لجرلاب.-1.. د4. ة[ناسنو مام 1[هطءعطم
 ةوفصأغ ةعمعماتتا 12 ءماغسع لح ممأ لمصمم ,

 نتتاأنح ]ه ادع. 11. (نةدمدتس لع 2ءمءووبمل

 1روومت , آ[1, 503. (نع ؟ ع5 دع 5ع انودتحتتع مماصأ

 لهطصق 1ع5 مممصتتةنت15 لم 101نم. حآ 5.

 آف مععومتغمع 6لئاتمص ممخامتخ زعتر ءا اتع. 27

 توشك : طتمثك مماخع 1ءيمرت 5ع اكماتكع لقصف

 1ع (0ن6ه 617 تامتع لع !ط[هاطمتت* نت , 1 عج جوس. هت.

 06 1”عةرئامع, ها لمصم 1ع 3اقعأر, 11. تشك.

 ب1. 57. 111 مقا.
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 كلغ, 1510. 1, 684 دهيلعصعسا هد رت انان

 ريهسم ا ا ريجسم اك (را عدا ةلصقأ لاتع 6ع 5

 * عدا "همم ةتتقذأا مدن ]'ةياعتع لي 110/]-

 مدمج“ هلسممتات , م. 078. 11 رج دعما 0' يععدصوم]ع

 ماتم انصع ةتتاعع ءيمقعع لع هلت, ةةكتهلكب

 ممانتع 1ع ءقك هن لفصق نص ١5 هده [هتغ هلطن

 دامال ةانط هنناتنع معو [سغو-عمطسصتت. آتص ممقاع

 هد كتكدصأ :

 ىظعلت رانلاو ءاضمرلا عم ورعل
 بركلا ةعاس 3 كنم قحاو قرأ

 قصتك كدت اص ع متم طصش]هصغ عغ جحن حتا عاج لخص

 1ع ةسلعمأك, عوأ عمعم»ع ماتتق لماتح أ ماك ءمم-

 مهاتكذدسغ هن طحفصتعمأا لعد محفل ط عانس, نتع هذج

 3 عد عا نع 1ع ع5 كأم لمصق مماعخع ءمطع

 رصعص امتع. '1ةكامكدست , د يماتوتمسأا هع "عنو

 ( 1/011 هقمتر م. 679 , 3 ءمدححتستق اننع ءالاءاتن“

 عم هز هانامسأ ةرم ىنب ساسج وف ورمعو : هم 1701

 اعز نانع ءع وما لعادح مع"5هدصقععد لتلك ةطعطاق.

 (157. ةتقوأ 11. (نهدتفدتص لع ءطععجتول , 175541

 11, 278, عا حس. هت 1, 684.) - آس.

 70. م.

 2:5531: 10. 2وو. هنن 1, 350-15

 10510. 1, 6هر.- آ.. 16. ]زدوث اظاكع هوصق

 امء]ل10. (11 07. !كهمتل , 17ماكأ. 81. م. 50.) ب

 آن. 21.270. ه7 1

 2. 359, 1.6. طعوس. هب 11, 671.3 م6-

 ردن ةرخع ةلتاتمص ممد"امثأ بطاح. تكا

 ماتقق طققرو م. 253 , 1. 21. آن. 13.2700. 67.

 1آ1,ج 1 .- 1.0. 1.1562 لاق. آب. 21. ]نع تهت

 0ع جارم دع امماتحتع ةءتلا ءكدعم اءوامع ءأ

 لمصم نص دحفصا1 5ع لع 11ءنلحصت حارم: 0ةحت-

 نوم !'ةعصاخ عدا ج جازم. (؟[[هرعج طمس. هج. ]11

 5.11, 460.) - آ.. 32. 12'ةمنك (نطغضعطت

 ةرضع ثنامتأ 12 ةموتتع لع نيس. ا 2 نا

 1 ناصع مهر“. (نعو موتك هع اتماتخح عحار لفصق انط

 هرعلصع دص معي لت ععصخر 20د. هت“. 11, 72 ءا

 73. آنع نييماصسغسع ع5 رى عنا ماعم ةممغد 1ع

 ممعصست ع", لع مححصت دنع نانع 1ع5 طحمأاك « ءمحتس ع

 تدلطمعود» دع مممموطاعدأا هنن 2206 سرع انت

 آه دامه فنان اعد. (11هإ:. معناها, م. 31.] بح

 آن. 236. كانا 177077١ 1[:لسضمت , 6 0و1 155.

 2م. 5/46 , 1. 1 . 1[ نانع همن آس. 8. 11

 عملا. (نعو رعد دع اتكعصأ ةهحعع ينعاتتعق

 طف ص عع عصاق , [طص اكطملل ص , 10216ا. 7.

 1, 536 لت [(اع ةعوطع, ءا 11, 3و5 لع ]15 اتقج

 تم عاتمد ةصعامتدعى كاس. و. آم محعستفمع ةلتع

 انمد ممدعامتا افيدكم. آس. 15. طوس. هت. ]1

 ةمو. 0م انا, ذ 01 لكس 03211511

 0ع 11 : ف اذا دارج نأ لضألاو

 10. 000787, 30/111, 0. - آس 0

 اما. هن. 11, 71

 2. دوج, 1. 4. ('عقا مهطوةطاعدعما 1ع

 جارخل باتك كام ةتتكقأ مآلتك طة5, م.

 | - 6. 1 دي 0 0 :

 و اجوسط اهب ٌرقتسي رقتسي 7. 702

 0 املا بص 101 0 110 0 5

 آب, 8. 0*ءون ةطمن 8ععع» ة81هطقسحسصعل طغص

 الوطتم هلكماتلت. (1؟ هج. ]طص اكطملا 1 عدت,

 61007: 1, م14, ءا 1[1دلزإ اكطملاد, 11

 ماهو. 1, 1و2 , 1. 2.) - آس. 12. 11 ناصع نها.

 11 ةرازولا.-1. 17. 27010: 6. 1.

 11, 390 , ةؤم ءا 8567. -آ.. 21. 11 نان 0/7.

 1. 24. آهن. 11. (نهدتكولص لع طععععول

 موده, ]ط,

 5م. و48, 1. 11. ا11نامع هدفا.

 5. 24و , 1. 2. (نع اطدعاصعأ عقأ ملك كت (00-

 7071, 3835511, 00. ل آب. 3. 010101165 22312115*

 اك ممماعملأ : تييلف ,ةقفارم ا ىلا وعد 3

 «ةقفاوم أ ناسلب. ب. 12. 00262, الل 24

 ها 1ع (نمردبسعمامتتع لع 8عئلطمكتتاب ][, 2
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 طم. د50, 1. 11. ة1ناخع همامعدتا. آه ماع-

 صاغ ع ةلئاتم ةنتدتاأ نم اهاقطأا , « نات قأ

 ءمصاتضةتسع هنن طخغامع. « '['هدح طلقأمزتخع حد هتتتةلا

 نةاعتصأ ]ح [دصصسمع. »آم. 10. 00707, 5311

 ةو.-آ.. 20. ؟؟هرعت 1ع 10/4, م. 6و.

 آ.. 22. ة[1ناحع ةدمأا]. آلنع ةععمسل طغصستقاتعادع

 اذتأ مدعاتع لعد عمد ءىطعد لع 11ءءامصت. (1' ها.

 طمس. ه٠. 11, 344.) طبع ع5 امانا عجاتعا ءقأ
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 1ع اتاسع 0' ك طم مس هلال د ناغ ذصرحصتسصم ذ

 (رةلءاأ 2, 1516

 2. 255 , 1. 5. 34ل]طن زود لح (0707, 15113

 و. 1.13. 11 نادخع ا منصأ]. (نع تق 5ع الون

 لمصمم 1ع ظكة1مل هلموارمت» , 361. 1, 101. ج3 2”, ءا

 هال كل ا ا

1210 000 | 

 2. 556, 1. 1. 0طغتعات : نخأ قصانتلا

 لولغم هلعجو 5 هل راعتساو ةواطعأو قمل

 لعت اسوبحي ىإ.ب آن. 4. 0 طمستسعأ قا متق

 لت 0007071, 7353:7111, 23. ب آل. 11. ١

 هت“. 1, 40و , عا (نطم عدا. هن آ11 , لوو. حادا

 1[ ناصع متل. (1؟ هر. صنعا لاتعق ؟ةعامصأعق مماتن

 معد عكر »وس. محا. ع. عا ]لزةننطقتل. آل شسقوب.)

 82. 255.1. 11. 00707, 511, 5. تحآس

 انما, 51, 11.- ]1.1 5. ل1[ نام ا طعدمآ]. (نعانع

 مماع عدا انتسنع لح حتما لع طزدتطمتتا. (0طحصت

 831 ةلتاع كامتأ 1ع هدصحمسب لع اعلام, 1'حصقمأع

 لع 11ءلز دحمان. ح آس. دو. 2و. 7.11,

 لن. 31.0600, 512, 28. ]ل. 23.107. 1

 1111001 0 كصصحت*هان1ءداق , 60. لع ةاهصعر م. و1

 ممن 1ع مدقدخعع لح 117هقال هلقا4]11 , حت 7

 هوا كامي. كآن. 35. 0م مهمتك مدع 1ع طقلتلطب

 كام هد ءصاتع» مدع نطغضعاطلا نسل ة'5عتأ

 لختصع حتكامد نان ةحدتأ بنع 8[هطقصمصت عل معصم

 لمصأ مرح دهدحصتعتل. لك متنو ايرقبع, كن 1

 لاخرلا نم
 2. 258 1. 4. اظ1نامع همنا ساس 17

 11 ءارتع هصتأ] هحععاتس ليقرت هددت لعرحت ع ماعم

 1.109. ط.ةمصقأع ءمصلتاتمصصعا لس 7ةعطع

 لغمعصل لع !اةسصمفسحلتل نينن من ءعنلع. ( ؟؟هزنعب

 امس. هت“ 1, هدب ]1, 1118.] حاس كد

 11 نامع طمدتا]. ام ممعسصتغمع نلئاتمد ممظاملا

 نمزنت , هع نانا هنا همصاعتتسع 2 1' ءدتععمعع

 لت دعا. (17وروو طعوس. هب آل, 485, ءأ

 1[ تعا عسا, طدمعمأر امدلتتا عد هلل صفصل ,

 11, 44.) آب هساعتمس لع أ موو هيا نب قراضلا

 هلأ نبع , نمدحتسك ىلهنذلا ةغبانلا. 00

 تمرمسأات, نم ءاعسوألتل هامموأتال 1ع 21 15

 هان دع "هج عدا مفانصتق 1ع5ذ همدصق لعق ممعاعق

 مموءوماعب ح آب. 20. آه معضل 6ةلئانمص

 مم ةكلف , «ع قال هدأ يصامتسع هلت 2201.

 15531.12. 2 نكد 9

 ناطغصعات معصمامعع راصنأو جاوم مهن حارم

 ممرج قود ا ةهقماناع نام مرجو حارم.-

 آن. 21.411 مدعاع لت 7-0-5 ع5 معصفتمدق

 مويتعم ةهنتح ععمد لع عجيعم»ع ءا لعم ل6 عصاعق

 ةمراعم لع لغمعمقعم عا معععاتعخ لقصف ]عقم معم»

 112 6عد ب 1ع طحمأ ذ معدات ج]1مد5 لتدخع « متن[ عدت

 « عا طحعع ءع ءمصصماع لمصم 1ع اتحعع.د (نملقع

 رصقط , لفصق دوج طان76 لع !'ة:مقار لكا: « آنعق

 در مممأ ةمحأا 1ع العد لع معصقتممق ءا لع

 معمءعماتممق , ءاع. ]نع صاع لع عد الع

 هيأ عمقاتلاع اكصخمم»اغ لمص 1ع ععدصل اتحد ع »

 الآورتد م'هحتمصق مهق مان طماتك ازجعم ةانت" ]'هطزعا

 لن مععصصتع» ءا لن انهزكافسصع اتحعع لمصا

 موعاع (نملفصملل. آنع ءجعتلعط قلامتسقا ا2ءاتأ

 نانا 0١ هحاعع ان /26576, 105

 هع دصمأ لمزأ هجمت 1ع دعصق لع « 2عوتماتع .٠

 5. 254, ]._د._6طغتعطن : جارخل ةواتالا
 ىظو طيسقنت نيطوت ليلا تيب ىلا ةيابجلو

 وح لا تي ن١ 10'ةررنو هعالع دماع

 1ع دحمأ 10 1 ةتتقذا ]5 ةزوصتط ءةاتمد

 لح 11م5, ءا ا" غممصح صدت هتصقت مدعامت اعدم عدا

 جات 2201 ةوذلن لمصق 1ع ةوعمصل !طمصستصعأ. ا[ ةهدنف

 (صدلستمممق : « اكصاعع 1ه معمءءماتمص لع ]”ةصحمف ا

 جغ دبر 1ع5 ا(محصقدعاتممق , عالج 1ععاتشمع, ءاعم

 آع ععطع مرغ لمصم !' عمات داتمص لع نادم

 معطت , عدا لثخع ممر“ نتا اتانستر ءا 1ع جماح

 مرغ , ةكطستر »مقا. (11 هج. 11. (0دهام عصفور

 1151. لمع 81هجضامسأتكر 761. 1 , مهتم آ, مج. 55.)

 المانع ءمرصسعساماعت» ةزمداع دعمت ع ذعأ:

 اهلصاو باسل ملع نم عاونا تذلماعملا
 هبفقوأ اذأ ةلماعم 10 كيماع ديرب

 ضعب عم 1 0 هب 0

 اة[ ناصع همم. ح آ.. 13. اة[ ناعع اة أ] ص

 آن. 21. آنع 12 ممرتودت نلانأ م01
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 رموز ةحعع ]نو ممزك. « ]11 صعدأ مدق مانتك كعطع

 نتع ]ع5 ممزق , دطصقتق 11 عقان مانخك ععص مرج عيتس روع

 آد. 11 ناعع زممتازن. حا 16. اة[ نثصدع دصصغاتع.

 ب 1. 20. « ]نعو مومو ةمصخ ]عدن 7 ةانعمص عصا

 0" طمصص عت » آب ةموع , دعت 1عق 01 عج متتح 20-

 لععصعم , ه ناغ معد مامعفع مدع 1ع !ءتانمس عطا

 1.23.01 ناع ةلواا]. حس. 24. طم مت عصت ف

 6ةث0تاتمص ممدحامتل ل [1دعدصح طعص كتصمم

 ةاملا عد ءالعأ 1ع طغعمج لكتص ععدصل تمصحطت»»؟

 لع ممقصعو ندع معماعصمع 1ع طلاسم لع 7م-

 طمج». (11هن. 81. (نةييفوتص لع طععععول , قدمت

 آآ, 529.)

 2م 561.1. 3. 3[ ناحع ءمجتتا.س 1510. (نطغس

 معطت : ةرارقو كدذلاهلا ىدولاو قيياضم كوش

 ءاملا هب رقتسي عضوم. - آد. ا. 170763 ©. هت

 1086.1. 6. 6طغضءادخ: كلهت ايندلا نا دارأ
 كلذ ىنع رسألاب ا اهيف نم. -آبب7 أ

 8, 16 نظن :كلطسي ال اكل نأ دارا

 همذد. آن. 16. (نع +5, اذعأ نات ةنأغ 18

 هدا لدن طصغامع همصتلر د" ععممعر, 1* هممععز

 هد 1ع اهيصصتصمصا هنن دصما لصانملاو, هد ظصن-

 مهلا 1ع ممعصتعم طغستماتعطع ةذل1ه ةرالقطع ا

 لت دصمأ ةئسألاب : 16 68ه معداعممتا 1عدصقمدع ,

 مدمن هع دعمت 12 6“ عةمؤعع. « "15 لعمالع انعصأ

 اهتز هنركق..... عا 1عو عحصعستتق "ععاتل عد 0 عموصأ

 [وز.د» مدرع 1ع عصف لت 20>2آغ قول همم 110-

 جممملع, م. اود , 1. 3.-آن 18. (نعو لعتع

 رعد دمصخ لح ةملع هلعوجستا, 2" ءيمغمعر ءح

 معاضمص عاطقسا لدن م"عدحت عا" علق 16و رصماق همم

 رهبش ها لس لعتحت غنصع هع نت ذاننا 1ع دضمأ

 روهدلا , هرج ه عجعف»ء 1ج 6" عةمؤعع لت مجقستع

 محا" ع. ]نع محمأ نمذدو يعمم ع ان 7011 , أ

 ام هوا خذ امدلستعع ممتع « امصأ 112. 5ك

 طعوس. هج 1, 661 , ءكا ل14 هلموامهتم 1[

150 .101 

 طوع. 265 , انه. 1. «8مدصع نه طاخغ خنق

 61غ ةذ له متع, ممادع نيد ءالع طع 5ع مققكع

 مدق معملسع كفصق 1عو ءطقوعو لع هع صقل

 دنت هدا ناغ كانط هطحصت ن5 انما عو أر م.) لش هلت عاتق

 لح ظكتامأ هلعواطما 11, 101. جد ”, 1ع صمصصتسع

 قال ىالماد طعم جاسم! ادعم عا !!دطععانم طعصت

 ©ادعتطمم. ]11 ردحمتا ةمدد 1ع ممنعمع لن ةطل

 داص غازإع هأ لع ةعو ةانعععق5عي 5. حلا

 11 ناعم مست

 آه. و5ورا. د2 . ا[ ناصع (ةعتصاأ. ]كم ةعمصلقسا ,

 11 1 20. [1هون. مانتك طقاتأ, م.

 ىط 266: 1 قا :نقروفه نقرأ

 ىو ازاجم اًساك مونلا وهو ىركلل لعجو
 هنيع نع مونلا ةلازآ نع اهقيرهي. آس. 17.

 110. 017 هما. هم“ 11, 36و. ح ].. 20. 0.

 م. 11. 8و6.حآس دد. ة[نامع (ةممممتا

 8. د61, 1. 21. ؟هرتعت ماسق طقاتأم م.

 م 262, 1

 وعجم د آر. 17 م

 1. «ذس محمرصعما هنن زآ] انا

 نآأو. « ظزعم بدع [[ةن

 26 1'ه11 5 هماعصلمعر » موا ؤعلاتعع, نتع 2

 8ع (مرحع لع ءع مععطع جدلا مق ناغ عد 5038

 ةحوصا [1ةعس ع آن 15. 110762 6707777. 047“

.8 ,1 .“47 .27010 110762 .19 .308.1 ,1 

 1. 535. ةخ1نامع همم. ((ع هدأ انتكأ لد

 ىرارم) لع طردصطمقتل.

 6. 263,1. 5. ؟كهرعم 1ع 11, م.

 [”مموامع, 11671, م. 530. آن. 7. 11غ

 موزز]لي. ب آ.. 8. آرع 1ءعلصمحةتتب عنا 1ع مل نطلع

 طم 1ماعتطولط ب 212. قامو“ 1, م. 352. ل

 آه. و. 31ناع هموت“. اقع مو. 10. [3

 مموصتغمع ةلئاتمد ممدعامتأ هنأ ١ مجوز 16

 وت مد ءىا ىلسلا عجتنأ. (1خهوت. ]ط٠ص اكطمللا-

 ىم, 8211. اموت“. 1, 105.) 0ص اعماتكع انطع

 مماعع امند-ناعص لسع ةادع هع ممقاع , ت10 010-

 والهتنأ آ1آ1, 101. 86 >*. آبع طز ص لانعقاد

 هدا طلزولفم» طعم اكولطتم نص لعد ومص 00

 آم ممقتطع "هان هع ع5 ءقأ ان6 آنا 2ل7عوذم

 نإ ظلال قلموعاطتل انت مصالح 1ع

 عمرتج عدم عدت عما لس ]كم هقدص ( 1710.1. 50 7*:

 انك ا 136.) - 1. 11. 11ناع

 ممامعما. طوع 1عد رعد نحت م6ءنلعسا ءا

 يدان 5ع ]!زئةعدغ لمصق اع ]كامل 410010711, 0

 ممعمصصمتا نع 1ع ممقأع ءمحمدعدتأ 1هماتاعدأ
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 عند لع دد لغا[عصمع. ( 1[ هرتعت دنع هع ممقاع ب

 (ناجووا. هت ]ل1 27 ءا تل ةصاعق.)

 2.268, 1. 8. ©0707, 17111, اا. بآس 3.

 1[ ناصع طمعا, . نأ عدا 1ع مخعسصت عع عضم لح ممقصع

 ماتطاتم مون ظوعموءاء عي بان. 20. (0-01عقوةماتق ب

 م. 662.-1:. 35. ؟هرنعم مانتق طقتتأاب 7.

 1.937. [هزنعت مآتق طقاتأب 2. 75, 1. 4

 8. 26و, 1. 7. 10ج ماتق طققر م. 284

 1. 3. 0 ج 111 نيح عمان“ الآن. 1و. 00١

 2111, 10/4. - آب. 11. 2 شخاف. 3-6

 آس. 14. 7هرتعم م. 38و, 1. 2. آن. 15.160.

 .١ 185, 1. 5. له كاهاتمط 2'ت5أ م05 امانا

 3 1011 ةهعهعاعي ح آب. 10. (6070,-6, 7, 5١

 ب آن. 17. المنعم م. 42. حج آن. 18. 02

 م. ور. حان 53, 11 ناننع هبا. آن. 28. (ناطغ-

 معطل هز واناع : لك بسحب قومتعم ا نأ فاكلذَو

 لصوتيل ةيانجو هيلع اينذ هقفاع هلعفيب ام
 ةرجقف ىلا كلنب

 1. وجو, 1. 4. ة1ناخع طمس. (رطغصءطن :

 11 عدا ؤ هطوعركت عت نيع ]اعف مدححصاتق لاق م0[ ادخن

 هر غب. 1. 5. 0 نوت : هتلمجب ةرساب.
 آ.. 14. 1 ةطستمت , لهدف ةوزح (007177167210717© يا“

 1 11 سدمعملم, م. 6 , مدصماع لتع ءكدلعاوتنخ

 (11ه:. ةسقوأ 11ةكومت , 110ه10] , 1, 101 2

 رز - آن. 15. انعم 1ع ممعرصتعا“ 2208 5

 اممم. -]. 21. لبعد 1ة9عو "هددععق !لكتطعما

 ممصصت 1عد يسملتاغد ندع 1ع زدعع ةحدتا مولات

 دلت ةصوصعسا لمدتوصفعق , م. 26و, 1.2

 2. وجد, 1. 11. ةكصتعمات1ءهإت5, كفطق 8

 ]1ه«ل1معهر 7١ 13 , لغواتع ةتدققأ ماتتقعا» !' عون

 لع ]5 طمدبعابع لع ةدرح ةصحقصاع , عج ]' عوخط#ةق-

 ددصا - آن. د14. ة1نانع همتا. آكندوم نلقشأ.

 1.18. 2:01. 07“. 11,333.- آ. 24.1161

 المسال. لكم ممعصتفمع نلئاتمد مماعاملا عم هلل

 انعد لع ىف.

 2. 272, 1.1. قل]انقامد هات 007071 آنآ ,

 ر.- 1. و. طة[ امو ههنتا. ب آس. 13. 17010. 07“.

 1, 585. آ].. 22. 276. 47. 1, 27. - آس.

 اذ[ نارحع ههنا. (نع رعد عما ل ةصامتتم , ءاىعاتا

 معا ز ععطاع , ةحدطق 8111112 مموج حاتم (مماتن

 ]هياتم محمص لعز. »بان. 2. 110623 1١

 هب. 11, 2118.- ل. 3. برح ©دأ 1ع هوصحرد1 6-

 رصعما لع بقراو. نط غفت عا : كتنما اذا لوقي

 قانا اهبوطخت اهنمات كاف اهرحم نم اينولا

 ليوط نما نعي ةلفغ ىلع. ح آب. و. 0.

 هت“. 11, 258. آن. 11. 10762 ك-05ةاتكر

 مر. هني آل 17. 0670171711 07“ 11, 6جو.س

 ]لل 1و. 6077. 47“ 1١] 1 كلل 08 نانا

 007078, 11١

 25001 نيرب : موا 1ع ءمرصصصعص-

 ءعرصعمأا لنتس 5عتص عال.

 5م. 67,1. 5. ؟؟هرعت 11»دمكهأا م. 0

 ءأ لنمط هاموأرمتلل 11101 1

 1[ نحصع |[ مدمأ|. هد ]ع ةعجق لعف لعدج معطل علق

 ددمام لع هع دنعرتو , 20 عت آتتق طوق, 2.2 00

 ب 1.7 .1دهصقاع ظل هموم ,] 101-1147

 آو ”موعمصاخع ه ازعت هذ 1'هععومزمد لتس ةتنأع

 رورو , عا دع نم ماع عدقاتماع م0131: [1015 15

 رمز , هع نما معضم عادلا لع لمس اعرع تح معان

 لع ]15 طمصصع !هذ لس ممقاع. آن. 11. 1107710-

 دهلع, 7. 503.-1. 15. 1؟هرنعت اطص اك طمت ا [عدد ,

 1نزآءا. امو. 1, 485 , ءا لكتا4 هادعواعست, ]1

 101. 3306 رث, س 1)'هررنؤم 1ع مرح عاج اها عانت"

 1ززةنم» لع 11هاعدمطات , 1ع ىععد لنخلت طعص

 010 هاحصح دع «هممءامتأ ذنصع ءمنممأع 61 منع

 موس ط1هامجهلعلتل , مئمطقطا صح عطا لمست 1ع ءاحقم

 [عوتت اتت , 286غ 5عق فم عد لمص ععق عا 1ع5 ةتتاعذ

 ةلت5 عم , [مصصمتخ 1ج تلاع 0410 هلذسجم , !هصع

 نع مدس ع اطمات اع. ؟'هزعز عع ين'مد ان لفصق هع

 ءهمدصتص ءصامتع : ةبق قف / ىنب ىلع هلنخ و

 اهلا ىفصت موهفلا ّنأك كلم ةبقو . لكوتملا
 ل تدقوا اذأ اهراوسأب.- 1. 16. ا11نادع

 ممامعما ب. - آس 18. !1نامع [طعسلإ (نع تف

 اذلا مدهاتع لع ]ه !طمهتلعاط كافع كسلعقدماتق

 م. 303, 1. 18. - 1. 20. 0م هدتأ نتف

 هصعم'هعاطغ ذ 8[هؤعدفططت ]عم مصحة عدحع دع

 مممصام ننتل ه اذتاك هدب ةتتانتعو ممقاعقر, تأ

 ندع لعم كسلتوتتعح ةهموطعق ]1'هدا حتخ ةصعمأ

 ةلاموسغع, اهصلتخ نبع ل'ةيتاتنعو دع ةمصا كم



 نراانأم

 مقا

001 

 مع الفعصا هتتقفت, كساطماووآع نتالضتة للعمل

 م. 140, ءا ]طص ظكطقلل 1 ءمصر 8216: 1,

 ككل دانا سايللا. عام هع مممرمماع ذ هع

 نت قطعات 3 لثغ لع طسنر مهقع 275

 12 0 10 4 ممعصتفم»ع نلئاتمص ممدعاع

 لودتلا للهنك 1ع5 طمصق مححصتتق عاف لمصص عصا

 ءعررمتم هكتعع 13 ممم عام هاند 6011© 20115 5

 رصتقع لمصق مماعع اععاع. (نعانع !هعمص لع انعع

 ء( ءءالع لع اككطملتل, نتت ةلمماع لو , معانات عد

 ةعملعم ةداتمافتسع ذ 1' جتئوعصعع لس مدحغاتتع لمصق

 لع رعم كاف ماسك طقق لمصق 1ع ءمرصحص عصاقتع ب

 مماسع 1ععمص هر عد هدتاتع, ]!'ةحوصامعع لع ممل

 ممصقسع مانخك يمعاعسعسا ةذ1ج !محصع لع هع

 مست عد طقابخ عن. ح آن. د2. 17هزنع2 مآتتق طققب

-135 :828 ,11 

 رصتتمدعم , 4ك 001121, م.1 ا: 11. (نهسكدتص لع

 طعمععمل , ودهن , 11, 323. طع لتامأ هآموأ متل

263 .101 ,11 

 مان“ كوتاتع] , ةمرج [منرتع ةيعس , ءا

 7. 501. آن. 17. 27010. 07“

 , مصاتعما تدع ءمدتساع »ص012

 جرش , م15

 1ع كوصحتتعا. ]بع حم لي 1من ع ةوأا 10 عمطأعق-

 امطا عدد عصا 1لعصاتومع ةحعع مدالانا , ءا ايداع

 موتا طاع 0 0

225581 

 1 عزخو , 27010. 47“. 0 8وورز مما ةذعط , 4001

 . اطل ناصع مول. ( ١١ هرعت عع

 اه عضامم م. 10: لتامل هامواعست, آل , الط د”,

 11, 263 ")لس د4. ة[1نادنع طهعتاط. شحن ]1عان

 16 نيقلا , مجمعسحت نرخع نلت نمد ممدعامتا مدقلا

 ممارخع [1ععم» ءوا ءمصاسصغع مدع 1ع ل45

 هاموامت, آل د64" ؛ هص الثا نقلا , 1510. 11

 15 رك ها 296 م". ]نع ةععمرل 2 عرخك ةعتا عددعطا

 مع (ممانحتع ذل 1 اماع لعف لماتمع 6١م5 ننع كاع

 31[ءنلمصت, طعوس. هت“ 11, 85و. ودع 15 كس

 ءيىصقامسعع لمصق ادومعالع ق3عاطم ه ةلاععدوم ءعك

 رعرك هن لق لع ةدصحتتعا , ؟هزنعج 17651. 40“

 11, 475. « (نطم»ةتطإ صع دص'ةلطوصءمطتع م85

 رسمت ما عصمسا ننع ]عد !رعصق لع امدح هتسصتاتغ طح' هلا

 امهعالعمأ ذل ام, همتنك لسع ]ع5 ءمانتامز ع5 هدأ

 عمصما ام دصعو هدواعد. د.حاآن. دج. المرن. اطص

 [كطمل نعمص , 2121. طمو». 1

 2. هجو, 1. 4. كل! نكامسط هلت (00767, خ,

128 

 لكمصم 1ع ط2اسم»سر 101. وج >2", هن لأ عنا متنعنلغ

 لدن عرق ةانللدلا :

 لهنم ةّينملا نا اهُتَْجَأَف
 لهنملا

 م. 273,1. 4. 0طغتءعطن : ريخل نا ديري
 موي ىقا اذاف نحاو كلس ىف امظن دق ٌوشلاو
 طخي موب ةسعب قا ىمرب.-1.. و. ق11 نعتمد

 م. 1.17. ة1ناسع م7

 (ع دود عيا لنخلت طعد ثدجتل, دعامد 1 ةطصاقأ

 ساحب | 0 دل

 قلت (0070711, آل

 1105ه]:, 7.11.1. 2 , عا لع ىدع نب ةداوس,

 417 11هط , 101. 15 م” .بس

 آ.. 18. (0'ءداف-لتعع, نذ 15 مادعع لع هقبسي.

 1710. 007071111 , 105.- آس. 26. نط 6ع

 لتا ماس ءامتعوس عصا: هتسبرف ىلع لطملا.

 8. وجور 1. دج. لة[ ناصع (ةعمدمآا. (؟107. ك-لعق-

67 .22.103.027 .1 

7 

 م ]16 لمصخ دتصع عاموع :

 ممامرد كزطماتتةتطتب

(40 .1 312 :2 801135 

 1. 28(. -آ.. 25. 10112204,

1220060 

 وأ ةئقلا نم وذدب نآ كا ىأ فوخلا مويلا مولا

 توللأ. - آد و. [اةهضلقم 04 "ل 16

 اة[ ناعم 1ةمممأ]. ب ]. 595. 6777. ه7. آ]

2101 

 2. 976, 1.160. طبعذ دصماكق لعماتتف لينكات

 ل دبز ىلا رحمت 11221 لمصخ 1ع5 دحقطتتق-

 صام ءا تس[ عمم عدا صحف ذل م"هزدمد 12 م2101

 رجع عا يتهم عمع لحد آ[' 011. - آب. 19. 70.

 و. ]1 , ا. - آس. 15. كد ة]نوطت هان 1006ووعب

 7م. 276.

 آب. 17. الوقتل (1ماكا. تلا. م. 50) امتا هطقعال

 70 قطو ناله 060071 1

 رمرع مح عع ممتكماح ننتل [هددأ انخع ياش عر 223112-

 اعدقسصأ اعرنم ذ له لص. آم ممعوص1 نع نان

 مم1811 ورم. رحم املا ]نتحصحغصع 322011-

 ممدج 0'ةلاطم»دوود , ءا 1ع ظتامط هلدوامتا ([

 101. 128 ءا ةداخ.) لمصصع 0'ةقدعم 1مصعف -

 امتلك خذ هع ددزعأ. ©ص را 2011 ةتتقذأ 11 كيعلا

 ةامتأ ]ع ةديعصمسب نأ همدصاعممتا ذ ءءالع

 طعمصعاتع لع 1ج ؟ةيصتللع لعف (©دصقرتة لعن. بح

 18. آه مموصتغمع ةلئخ مد مهامنا نوع

 م0111 قفوع.-آن. د0. ا1[نامع )4: (نعو ا لذ
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 ا1مممم11. « ]لآ ع اطمدعع موق ]ع5 ةمدتتسعألف , 6 (0طحتحت

 قصصتخن ممانك مع ةمدصتصعق 05 ماتخ مقا ة0عق

 نتتنسع عمتعالع سنع 56و معلم ماه موق ان"هات-

 ممعا» 0ءواف-لتسع, داهصخا محك اذتا امصصطعت

 هراخع 1ع مهمتسك لح ءطققؤذعن1. حا آش 6.

.1- .155 148:66 

 آ.عو ةصائلممعو 5ع ءىعاطغعسمأا لمصف طاعق هاه:

 ؟رنوبعي ون. هب ]1

 ةلصقا 1ع ممقاع قالا ئسم, عد مدعامصا لكنصع

 2 قل

 لاك اهدارا و اهل ىطرالاب قفعن

 نكبتسو مَلْبَت تّكتحف

 1116 ة'ءوأ قيعطغع لهصك ]ع5 هصاعت ءاططقققءاتتك ءأ

 رصعاماع 13 ممانتةانأ1عطألر 5 ءالع ةءطقمجمم ةاتح

 11 ءاطعق.

 آن. 53. 11ةاع انك.

 آه مسعر 6 6 لتتم ممدحامتأ بقنثو, 0ع نانت

 ٠)" 2 161.50سم, (

 هوا يصاصمتسع هن محغاسع. ]لزةتساطمتت , لفصق 1ع

 يامر ]1 , لمدحصع بهنتبو: الهقتلا (12م.

 تا. 7.52 ] مرتمزرموع يقتنتو. « (20ز22121 5 3

 نام نامتعجا ]آه طحمتخمد» لكحص مدعم اتت“ هاذ

 1*هرح ه 016م0 لعد ةودعد لع مهانقعز ]د تتةتخماد

 ]مو ممعماعحصع رحمتك 1ع5 ةوعق ةمطأ معمعمق.»

 طا دقرر 1. 4. 118321513 ككل عمو ةان1ط-

 انا1165 عممسصتصماتعدلعد ماسك طقق, م. 286.

 1[. 10. آلهرتعم (060708, 51 , /15.- ط.. 7.

 ؟لمرعت قكصتلما. نتاتتتا. ». اله ا 0016177

1[ ,12.283 

 ممصطت»أ ةعدلمتا ءءاتتت لعق دصمتخ لع !'ةصصقع

 1. 9م هع "ةممعالع نمع !عاتر»

 7. 270,1. 3. ب آس 11. 070713777. 07.1, 2

 ها 1581, 3.- 1. 12. ط1 اع 602.

 2. 8. اة[ نارخع طممتاا. « (نهدححتصتعتتا

 مممصت متم ع 1ع متص هذ دحق دصفتس 7 »آم 5

 آم ممعوصتغمع ةلئاتمص ممظاع ةدتقذأ لخرلا

 11 را ل 1 لحرلا. 1016

 3 0 هر [مماتحتع لمصق 1ع ىكاةمطر 1! :

 ةلؤنمب لحرلل وهو 0 3 : ةضوغلاو
 بنقلل ناطبلاو جرسلل مازكل. آب 1811011١

 هت. 11, 6وو. ح آس. 1 آم 40/015 ([ا1

 لماع ءةداعع ]عم محماف ءامتا ءا ءطعطمط رو تح

 عمعم [1هكس هذ لمصصع» ةلن طتلمأ نمط انمع

/ 

1001 

 دس ]ن2 12. 150262 00685501315-60, 2 50و.
 آب. د4. 110722, 5112 5 قلعتع [منرعق , 11 0710-

 دهأطد ١ 372-370 1200 «اهوآمتاا 111

 13517“: 5001 01 هلم ت0, 1.

 31. 0. لع 2ءموعرول , ودمت, 11, 22.-- 16

 حا نامع ةوومت] 2 ح آب. د0. (طغتعاطل ةزداناع

 كالي ىلنهلا 16و دما ةاخأ كرفت 20015

 ةوحممم نع هع [منمع نامتا 03 طعص 1[ هرم

 ( 110. سمعدأ» ل 365.) - آ.. د1. 31 غنا

 اةمدصأ]. (نع ؟ تك هنأ مم6عنلك عت (نطغسعالت

 لع لعاتح 05 ع ماعأ :

 اكد ةررتع دك مار ١ لوقن

 را يهعاول ر روز كلذو
 هّنهع نيسانت نق نأ ىبسحت ذلف

3 20000 

 ليح مكمأ اي ىربص نحلو
 11 لتأن «لع ]ع ؟هزك عمت عمعم»ع هنو آه معتاع

 0:0 جو. » قط ! وز أن 533215, اان "ععمصت 3111015 ([1

 عدا دتس ععدصل مجعصقمدعع. لآع تنمزك مماصأ تع

 لاهنع ل43 هددطانع دو ةهعاناغز ةعجل صعصتم طصق قع

 نعمعع, ذ (0مجهتسمم, هىأ زده]ةثعمطا]ع. 0ع ةولع-ان

 ريوق, 2111'0عانتتو , ان 07021 5 06م3 ةلملتع

 (©0]مت] , لعدح ةصصتق مانت, 5م 5هرنأ 36م 65.»

 آد ممعصتغم» ع نلئا1 هد ممهعامتا اهبدن 10011

 كيك نن'مص ]16 لمصح لعاتح طحقصاتقعتلاذ لع

 31[هالنمصصغما , 11 لمصت , 5هرودان ءا 1ع ظل

 «اموامت. آن. 23. اخص ءالعار 1ع دما 2

 دع لثأ ةتتكذت , لهصف دمص هتوتسع, لح ءطغاتمل

 ءا دتصع حمام مام ع ةدحاعمتع ءمصصصتع ءءا1ع-

 كب, لمصخ ادتعااع ةيتعتص دصمأا مع ؟ةممعااع

 1ع ةعرق نك ّ 0 1 عرق 11 عانت , 7

 000 0 ل

 1. 5. (06أ ةن:640 هج از عت [هاناع5د ]عد [هتك هنن, لعد

 لعتح اعحمعم لخص "ةمما“أ 1[هعتوتتع , 012 ©0-

 مدامتع اخدص هلع مامعع لع !'دسناعع. قتمفت , هد

 دتسوتا ممددصتغ زعأ 1ع متم , ءادمصععاممأ, طتعص

 متل مع ءطمصععالع مدع طحن صغر, ممصعع ناتأذل

 لفقا كطمصععاع» ءعتح نت 1ع طمتحءدا. ( 11 هرعت

 ء-لعوواتك , 0 750155

 م. دقه , 1. +. ة[نانء مور. ب آن. دج. ل[ نانعع
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 ءمق وأ ةاوق: ماسضكعا لع ةباشز لن ةهعمدل
 ءققر ادق 165 اسعاف لع 1 ؟منصع لعاوف'

 محتل نئاجع: لد [مهزوزؤغصع ءةق , 1عو طمماك

 ءماطتطتت ع نيحاوط ءأ ةتامعق. طم سنتع 12 56-

 ءمصلع لعق اننمزك 1عالصعد يحن ددتحعصا 61'1

 12151 85 نتوء عصام 1ع صمدت عوأ 06 ءاتسمط] ع.

 1[:حعصص]و : ةفسْدلف , ةققاسأ , ءأ هوتح 011 5ع

 امماتح عصا مآاتتق طوقر 1. و ءا د1, مما !'عدع

115 

 77. هت. 11, 55.- 18-1. 0007071, آ:53111 20

 راتعماتمد لع اه ييعفاتمل ةنلةطأع.

 8. هومر 1.1. ؟؟هرتعت ]ه ممقطتع 05

 امتاع مدع 1[1هسض, كضتطما. ن7هتتت». 73, ءأ

 0707372. هت“. 1, 1و5 . ب آن. ا. 670771772. 47

 11, 265. 1. و1 . 11 نامع مدا.

 82. دود, 1. 10. 6هنستت. هم [1, 58, 41

 آعو مممأك فطعلا تاوذأاو 5ع ةممم عدا

 ]جرمطدلطا] حعتأا هنن عده هن 1ع ةنمنم عدا ىانتحت

 0ع !'ةععدفدلتك ( 6مم. هت“ 1, دعدت], مهتعع

 نتتأ ه 1ع ةءدق لع نطعلا نىك ( 1510. 1

 1050, 2*) . بح آس. 15. 007071, آخ,

 2. 203,1. 3. ؟هورعم ددتع 1ع 10010 ععوةتك

 لع هع مدجو ةطمسل [ثله , ©00070همآ قعر م.

 ب1. 4. 0م ]111 3 12 طحقتتعع تن طققتتا1 5مل

 ناسنالا اهب نتمب ىتلا ةلاخل وه ذابلا دهج

 كابنلا؛نهج؟نم تي ةزكلا يا وللا
 « ]1 طمصصتصع عدا ةممانك 6 هن مماصخ 0ع م"616-

 رمعرح 1ج طصمتا هذ 1'ثامأ هذ 11 دع انمانتتع, عا لع

 دى 1:10. اطد ظاكطقتل1 قط,

 10161. طة0مو:. 1, 5و1. ح آس. 16. 70. ه0عق-

 دانك, 2. 279, 1. 24. - آب. 1و. 170ه. اككلقأ

 (هو:هماتع, 11, 4و ءا 52 , ءا طكطماتلاةله

 (8مو». اتد0. 11, 253. -ح ].. 20. اطص لكطقل»

 انعمس, 82161. طةمور. 1, ةوا. - آ. د1. 11

 13 موز عل“ . .

101111 

 8. دوك, 1. 5. ة1نامع 6ع. آنع حما قوصا

 «ماسك 8601 دع, » عوأ 1ع هانز ءان ع ل. 2

 11 ندرتلا حان 11.17 هج: . 11 هج معمدلا زج. 1106

 5مل, عا 506 : 11. الهدب, 1/6 عجدماك 06د 470

 665, 2.191 عأن كاتلا“.

 دزعست طعداتنم» حمتختسافع نه 1ه ءمدنلعت» لعد

 ءادعععدح معدعمسا ]1 ل عتص 55.

 2. 285, 1. 1. 0707371. 67: 1, 377. ب

 آب. 5. , ضغباف , مرصع ةلصتةاتا عي. حاسم

 ]دزدسطقتس , 1 ا لكأ ماسك ءكمتععسعملا :

 ل113 يلحلا رصف نم لاس اها فاذا
 رصعي. - ا. 25. 1ددصق 12 لتحطست ان ندع

 تقوررععب - آن. 27. اة[1نامع !ععمل].

 2.286, 1. 6. 70إل. هجن. هن. ]1[

 1.85. 381 ناع ةدمان]. طع ءمرصتس عر مل عاتا“

 لس طقسم»م ىراتوعتع 1ع ةععمدل طغستقاتعاطع

 عد [ةلكدصأ هاطقعرتت عع ندع ]' ثمغع مدع ]ع5 ءادعم

 رعتح امنا ن اتا, هده طتعص نداعص [هدعاطقسا

 اه اهاع, ءآلع 15 اعتصا لكدصع ءمدتل عانت "هدنعع.

 ب 1.9. 1102. ةانإ“ هع اعالك عأ ةدتق 1' عمات عم-

 انمد لح مصصرمةسماتل, كساطما نجمتت#. م.

 - 1.13. ة1نامع لزرع. آم متعستغمع لن

 ممركامتا ىلا هلت ]اذعد لع يب. ]رع عنو 5ع اوان

 كام هج ءداتعت» لمصم 1ع امر 1. فن اب, ءا

 لمصق 1ع (ن0 1 عتنم7؟ لس 180107 0ع 11[ هاعدماططت

 | 1.16. 11 ناعم ةمعأا). طلق عت لؤي 6 لكي

 [اطخأع يدت هتعصأ عيا ]ه علل عودعر ءا لع ع

 رصصفضمعلع نست ةأعص اة, ءاعوا ]©1111685عر,ب

 آن. دج. (0نعالتعك دطقمات5ءلأ5 ممدعاعدأا لبع

 محرلا , عا هد ن1 ذ له دصمعع لخص يعدم ]ةتعع

 0ع [1دساس , ةجتنو هعد نانا 8 عدتك , عع نات كانتا :

 اهدانا دنع لاقو ىيدففلا اهدنا

 تانسح تاضور اهتاكتايبا ميحرلا ىبعلو.
 1.18. 11 ناع :مهزإ. آس 23. 00707, 17

850 

 2158211 6و 7” عا تتح. لد

 مقص ةهتا لع 15 ظتطاتماطغودع ههاتمدملع.

 (1107:. ةتتققأا 6م. 0. 11,831.) - آس 7

 6707171. 07. 11, 129 .-- آن. 18. 00707181

 280. - آس. 20. 007067, 1آ1

2258 

 11 نامع ةمهماال. (' عدا 1ع سعات غسصع معد لع

 (م5104 0ع (نههلطط طعص ةماطقإت“. ( 1107. 7

 هج 11, 82151)

 2. 28و, 1. 5. ام يعسصرلع لن ممعسصتعت“

 17. ا[ نامع اطمممأا. حاس



 قارا د 131

 /. «. لامانق هزهانامدق اع اع نانحاسا ندع ءأ عر

 م11 761:5 :

 شيع بانذب «ىدعب كسمنو
 ر و 3 3

 51 ( لوحه ] عوأ طصملأ, طماتك [عموطق (ة معتصعإ

 ةمعمربع ةهلتح "عقاعد لكحصع لع نست "عووعصحطاع هل نص

 ءاتحصح عدتت لمدحغ 1ع لم5 ء5أ ءمامم6ث, ءا ننأ صه ماانف

 06 طمؤؤع.

 آن. 36. ط1 نامع هموم. آم ممعصتغمع نلتئاتمص
 د

 مددتاقتا رجاب هع نيتك "مصصردا 1ع طحخغا عي
0 0 : 0 

 آس. 27. آه ممعصتفمع ةلئاتمد ةكدتأ نوجربل :

 ]1ع دعمق عدا : « لعك ععصق نحت مهقدعما ]!'طلحمت»

 ةوردق [١6 عصح عاتأ ».

205001-10: 20 011 

 8. 3و0, 1.3. 1[ تاع دم. - آن. 11.0001

 حكتإت , 38. - آس. 20. 10من 077. 47“. ]1

 ةجا طماع 1 4177/01 موع. 88,1. 1

 (0صحمأأ نانع 1ع دصمأ م معمر نم عرج اهحأ اند 201

 1016 همت (ةركذن) , هوا ءمصقأ غ6 هد

 رصغمحع اعصمو ءمرصتحسع ةامصا هذ 1'ةععتموان.

 آن. د14. 2عوسن. 7. 11, 448. كانت ىو 70. 67

 هن“. 1, 19257.-].20. 0007072, 0711

 8م. ةمدر,1. 11. ة[ناسع اطمدمآأ]. « لع اعتتع للك :

 مع صحع طاقصسعت مدق ! 20هزتعم ءمرصصتعاتلا عدا

 !"طمصحتسع نانأ ةوانمت“ع ةمخنك مد م05 أ اتت

 رع معانا دق ةواتئادتسع ةمرد موز د,-آ 16

 1[ هتوف ,- آ.18. (( عع هدا اتصف لد تكن

 11. 11 (6 هنءاشعااو لع» نط مآةعسر آ, 312)

 ممصسع 1ع عقمفمسدل ندا كعردتخ عصحمكهدح ا

 11011556112, نعس نيورمم. آن. 31. 27011. 0

 11 , 355.1. 24. 31ناصع نهداال. !اهمتات ( ماك

 01.7. 52) املا هطقعحتعم هحعع مهتكمد ننع 1ع

 رد غامع يجتمع 1ع محمأ ننأ كانك ىكناق. 2'ةثا-

 1و 1ع محؤصمع ؟عرخك ه 616 طاع هزمزت616 ملك

 طقتتأ, م. 263, 1. و. ح آب. 25. آم معس1 6

 نةلئانمص ممدامتا لاقي ذلو نايرعلل يفك لاقي

 ةأسك 11[هتف 1م 1116 هصعع نتا يتماع ةحاتخع 15

 لعتح عممصس تس عمق "عرلعمأ نذ عع نبع 1 م6"1-

 صاع" ةماجان عصا اع سك «انأ لنرنع دع "عسا

 ها مدع فمصقفؤونعسا م7 همسسوا, ءا يتلا

17. 

 ط. دوق, 1. 11. هدهد هتهطوذر 11,

 100 تال: 14 1:6 طمس! تك د 16

 11 ناصع مامعممتط. 1١( هج. 11سسمعدط م. 6اج.)

 1 دج. 11. 1موتامع, 1همكمأا ءا 70.

 07. سكري .- 0. ][]ددصق 1ع ظل 7 هيه]ط , 0

 11 ىرعي دلو , عع نانا عقأ مصاصمتمع هنت ةعاق عا

 هنت مخ فاخعب بح ]نب 1و. نعد لوانت5 ةمصأ صمدت

 رصد 0165 مءاساع لمسك 1ع قلعصلمع» مانطاتع

 رممع 11. طنطتت لقصف ةددح 11151. لعد 1070]7141-ح

 ةوسمعنر, 1, 41ه: آ[, 5ددن آ1]', 4و. طه مماع

 ليت ءمصختم عصامتسع ىانمممدع اخ همت 26-

 ردعمأا 11264 © ةاجصصم] هعنع لدن ح0[ زوج.

 1.20. [لرد 22321151211 3001, ةم"غق 1ع طحمأ

 نعظلا , أ ال1 انت : جدوهلا ىضو ةنيعظ عج

 1 ءامع م.

 220013: 110ج 0077113112721

 1ر7 , ب. ]ب١ 18. 27600. 07.1, 630.- 19

 (" عدن ةكطل ةللقط طغعص (نطمطمتححصحم. ( [1[هزت. اطض

 اكمل اخعدص , طل1ءا. طاموت». اصح. ةصعا 1, 530)

 ٠ بحاسللو. « 02 كاع هنن همت 0'ةل-

 ددطنتط , ١» ء'ءواسةلتعع 0'[ادص 0و. - آ.. 9

 مس. 7. 11,

 2:.5وج,1. 4. 11ناسع طمنماا. ح آس. 10. 2“

 0.1, 628.تالن.18. (6ههر 5قنو 02 , 6 137

 30. - آ].. 22. جون. 7.11, 745.- آب.

 اة[نع مءازع. آم ممعصتغمع نلئاتمص ممدعامتأ

 ريكا 80111 كلا“ لكمارسع 1ععمر» عا مصدات

 رصغع مدع نمعاولسعم محمصة عصف لع ة8[هاطقس-

 161: 1[”معرتام وتتم 07“. .١ ء. ]ت10 0100/1411,

 11 354 .*. ةلوولطتلت, (نهدجت عنا هن ىدنج ]!10-

 اهمعاا# لمسح 1ع "عودعتل ةصاتطتلع : () ماعدا 0م

 مآ. 1, م. 212. ( ؟؟هرتعت ل'هتل1ا عنق 07

 هب 11, 532.) -]آ. 25. ةدتع [ةذتتنر 2

 11. (ن. لع طءموورول, ونمت, آ[آ,

 2. 298,1. 5. ة[ناسو مو. (نع ؟ةك هوا ]ع

 ةععمج0 لعد نيدحاعع نعد نبتت 5غ ا!ئةعصا لقصق

 اع طاسم» لع هع ممقاع ءا لكما هاموامتأ ,آ]

 101. 357 >*. آبعو اممزك ممعصتعو هدا نام ؟هرم-

 ممماغد ممع 11. (هنيووتص لع عمعععول, 1ةدهلر
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 رورسلاو راجل 3 ريخلاو نك آس. 20. آه م6

 را غرخع نلت نمد مها هتأ 551 معك ةحكعع 01 0771-

 مهر دصقتق أ ةقتلط ( طم. كم. 52) !هتا هطوءنات عدت

 ةهحعع ممهتقمت لان هدأ انخع مصق ةحعع لأ

 ءا ندع هع محمأ ءوا 1ع ممزمسا ممستاملع لع

 نومصقي . (2615 وأ ةتتامانا ١21 0'ةمخغو 1" دع

 مان عداتمص لمصأ لع ةوعوت ةععمدس مد عدع هع عك.

 5. ةماب 1. 7. اادقتأت ( كمان. هتق12هم م. 51)

 عنا نحمد لتقع اوناك اهلهأ هنت مانعا. (ا؟ هد.

 متت. هت. ]1 ةوج.] حاس دج. 161 ينع هع

 لعرصص] -مرعو هوأ كان زب 16 دحغاتتع هوأ ءهتتق/

 ءا امدنا 1ع مصاعحاع لغطصحمصاتع يسع ![هاطقت

 ممم, لمصأا 1ع (0ممددعسامتعو جه [مدعمت ءءاتع

 مماعر ]'هحدتا ةعأ هتصكت. ل[هتك ]ه حعدتع 1ععمصد

 مدستا لع متم ةاعع نداع و, هن ]طغت ناتءطع

 وا كصمصتصاغع نذ لعتج نوجد 4'0]!ةصصقط نتع

 رماتك ةكمحق "ةممم»اغ5 ماتك طقاتأ ه5 5

 صماعف, 7. نذر أ. 2. - ل. 33.2006

 دت17117 , 41. 1. 20. 00من 2507101.

 آن. 27. 0007071, 171118

 2.305, 1. 1140007812 50 ا

 اللةقتلل, !. ع. املا هطوءت عع نانع لا هوا 1

 راسافا دصع مدضاتعملاع لعفاتسفع نذ ممعتلاع»

 1 ةهلنعماتمد, ييندسع مداتعمساع ةصاعط"هعهأتل ع.

 (1هوعد 6. هم ], 1158.) - آه. د1. 11ناع

 مما. - آ. 33. ط1 ناخع ممامعم71ا]. ح آم

 رط»ود. ه”.1آ1, 5

 2.306, 1. و. هزت. ©. هب 11, معمدهلتعب

 ور. آ.. و4. مس. هت. 11, 238. عآم 9

 [رع دععمجل ءمصحتم] ثدح عدخ معصم 2عع 15 مغرم

 ةزاتمج م77. آنعق رصماو رخل كنرمأ هرم عدأ

 ]1ع يرصص عمععمتعس ا لكحص دتععو , كان 1عوتتعأ

 رمال. ماسنق طققر م.

 2: 3051.6: طممذن. هرب 1:50:18:

 110.1, 0683: 82هصمممل, م. 123-420: 11ة8-

 رص سدعج , 4001ه7ع(هر, م. و لحد اععاع ةصدطع :

 831. (نةتوذتص لع ءمءوععولب ودعت, 11, 279 ءأ

 قرير ب ]ردد آم ممعوصتغ»ع 6011102 م6ةلأ

 بارش ؛ صمتك ءعءالع ءكمصتعا]ع عدا ممدمصت6ع

 مةصاماتا ىوجمل ةجوع رز. ع آي. 12. طلقت

 مرصد ص 'هععمرلع ءعالع ةزعدتلت ءةلتماط تت ةنن 35-

 ةزآ, امصعاتك ندع ]ع مععطغع, لمصق ةذ !محصع

 هعاتتع سكر, ندا هةلصعأ دعناع, هنوصتلع

 عدم, همست. ٌلسمدت , دعامج ع لععصتعت“

 عدس تسعم , ]15 هع ىمدصحةداتخع ىبكأ

 هوا زصصف عدلت »ع (كمزت . مانق طقتتأ 7. 171] 5

 ءأ1ع عما مهعافت اعصعسا ءمصلمخسصع له "ةعاعر

 معامل لطص ]ططزتصسصت. الص صدقات ةعلأ 5 : لاقي

 ىسك لاقي دلو نايرعلا ىسنكأ , هع ننأ -

 دلعمأ ذل 1'هرتصتمم خل [هسنم , 51 ءعاد' عدا نات'مد

 ةالصطسع هذ 1ج طتستاتغمسجع !هرحصحع لت ؟ععاطغ 3

 ةلعجز !رعداتممس لع ]د مرصع موقدلا ع.

 85. ةمودر 1. ج. ة[1ناعع ةهداا]ل ب. س آس. 10.107.

 [1هلزأ اكطمااذ ,ر,ر 0107“ 150

 آن. 14. (00ه», ةككتال, 36: هدب آل: اذ

 ريدا. آن. 115. 1[ نع ءمج77]. (نع ات ص5 20'5عق5ع

 ة1ه اهطسم لع ة[هادننت , نات ةهتدتخ طتغ 1[ههع

 مجود 1ع عمو لع ةدلطع ءا ل' قل! طمصمم. (؟؟ 0.

 831. (نهسيمدتس لع طءدععمل, ددسن, آ[1, 557 ءأ

 دانت. كاما هلموا. 1آ11, 1ه1. 313 5”. « (نعتاعقر

 لع دددتك هل دص2قددعمث5 لعتح هذ كعتح عا دتص

 ةسصب ةاز 'هث [هتقدف ]م تطحن لع 0[هدحسعو ءمصصتصع

 ام لمدعصفع ل'طتعس نسأ 2 اهدتحصم 1ع لمود.

 ب 1آ.. 19. قطو[ نلح, 0000م1, م.

 1.230. ]طص آ[[كطدلا] نصح ب, 0100701

 آ, جام ءا جك , 1. 22. - 1. 22. ]بع اناع لت

 1رررعع لع '[طحم1 نطت وأ )ل عاج عا ملام ]ب ءا متحد ع

 1ع صب ١ 3ر0 لعق محمصتتن عتاد لع 12 ظتطاتماطغ-

 ندع ههاتمروم] ع. ب ١] 23. (07ه, 571

 2. 303, 1. 8. 11نارعع 1801011. (نع5د عدو 5ع

 115 عرج ةحعع 1عدجمسدد لع اعبع جتا عت, طاح آكطما-

 1[1نوصر 1: .. 1, 335.- آس. و. 17هزنعج 0.

 ه١. 11, 316.- آ.. 1/4. ('عدأ ةقطق م1116 1آ0-

 0 عزكم ا!طعص هلو عقم . (1؟0إ:. كل عقوماتك , م14

 يآ. ه,) - ا[. 15. هزت. قاطوسل 6 200007.

 7. 316. آب. 17. بنعو طتق115015115 ل 7

 هزه عما قشمىب 5 تاكا 1ك 1

 ةلنامع مطهر « آه ةلاعمتخ لعق ععدصلعتعو هع

 تترمع مانق ىمرح ءمعتع ننع ءءاست لعق طغا1عد

 جعومصصعق. . . »ل آن. 1و. 0م ]116 لفض 1ع (077-

 دمام م )سمج : اهيا لع قطع ماسو



 ١ قالا نحل 155

 ةعررق لودا1و 171 , مولخعع لنتأ هكدتخ ةلاعتطتغ

 ورع عممعتسع ءءاتع دزوصتل ءداتمط هنت رصما رشأ

 نيل اتهدصسدتغ لمصق 1ع ىانم). حا هل. (نم-

,17 ,707 

 2: 312: 1.1. 6طفضمطت : مقتسم ىأ موق

 نبت هقيرط.-آ. 3. اة[ ناعم مام اس

 ا[ نامع ةطعمتا.-]. د1. ط1[ ذاع امم! . « لإ هن

 لتس عغصحم ءادحصح عا 1 ع1 مقنع ]حصتنا ةحوتا غزل

 ا عزرحأ 1ع5د ءمالتصعد لع 1 ةهدصطت»ء ءمدت] عانت" ل126

 ممامقد1 6ع همارخع, (لع ؟هتكز ءكدعت هع معتصعع نتت

 هر [دممدصخا 1عق !معاكر ع مم6نعردتلاع داننع ءانح

 ءمرححتتل ع انا 0 ء]ج عع, مدحت ء 1112 10 للنت طعاقع

 اهتز دعت ءءا طمطصصسع زصاعالت ععدخ لع ]جه اسطح

 لع '["هجن, يتت دعصطاع مرت عزك ىماتك ىمد 0ئ22-

 اعددن 1ع معاد لع يدجتل عا لع [[1دانصن ب11 عدا عم

 مفعمعمح عا [مرا ىصحصع ]ه !هدنلعع ءا له ماتتع ب

 1هدون'ءالعد دع مفتصتمدعصأا لفصخ 1ع صتتقمعع

 ةمدتق >. آه م1013[6051 ىلإ لهصم 1ع لعدحت غصحع

 رع , عدا ماهعذع لختصع دحمصت غرم ةطومآدع , ؟ا 1

 ىىعطع نسأ ل عصمت ا د عرحتتمس 0 ' هسا ف عمل عصخ ذل همن“

 مموزا1نمد عدا هدرحتق. ( آ[هزن. 6. هن“. 11, 54و ءا

 ةانلاث.] آبع5ذ 22015 ىدرلا مأ , رغم لعد ماع"عد

 ةحمسسصعو » , 51 عمت عدا معماطمتطا عدد عرج "هعط ع.

 ][]لهصق 1ع 0151626 7215 , ل ناككح بنلعصما 0116

 11[ نعول عج عدا : « عمم ع 31 5012312312[ عدتن هنأ

 طمسامصصغع ةيع, ءاع.د». ثدجتل عدا 1ع ءقلغط»ع

 233:0 ةللطمتل, ءا [1هلتسح 1ع ءكدعأ ه1 ت"عحمدحست 6

 مماتر» هد عقم م” مد116غر اهانه لعتح ةامتعصا لع

 آو اتطن لع "اجب. (؟؟هرن. 01. (نةنتقوتص لع عع

 هعمل, ظودمت , نما. ]1 , مهققا7)

 مط. ةد3 , 1.9. ال1 ةامع (ةعصآتا. حج اعد

 طا نامع 8م نع مععك ؟'دلععمدع معمطقلاء-

 مدعمأ ذ انزدلذمع طعم ؟دطتم 1ع ظوصتم ءءللعب.

 آس. 12.107.607. ه7. 1,127,189. 101114 ةعصق

 لع ءءالع مماع : !هدنحع 01'1ز/ث و عمدغ ل'ةاعع

 ةطمجعضغ, ذل دع لععردتا عوام“ نتناتس 1!4/ كمادح

 نت , 0'هرعغم ءعادح نادت ان عدم عنا ءودصحم ع ةعاتأ ©-

 ردعسأ 0ع 1'ه001عاووء72671, ءدأن معلمو "عصع

 رداوعم مدع ممم هانم, ةيعصإت ]ع5 : هي ابحب هوايح

 ةأايح . آعق طمصصتعق لع ماننسع لمن هدأ هعمل

 معدعمسا لكمدصغ 1ع ودع لع مدعم لمصف ءعق

 لبا ةدصق عع. ح آ. 13. (نهامتط ةكوتأ

 66م0 ةليلكل , دصدنع 6385]10. ح ]. 6

 11 ناصع (ةمممآ]. اكهدنك ةكتمتق 2025 ع6 11 عا

 ك-لعوذاتك, 1. و, 1ع صمصح نقنم, اع نسل

 دع امانه لمصق ]هج ممعصت غعع نلتاتمد , ءا طعم

 [”سوتامع, 11 هجممدأ» , ا. ع. ءا 1ه». هت 1,

 1115 1ع ردت دمصح لع ]1ج ططوصعاطع ع5 1'ع-

 110 مما 8دكماتك انتعدتأا مد هدتتعرصع , قا

 رقنم. (110. _خةعططم»ح , 110هتن767:04 , 7. 6:

 31. (نديفدتس لع طءعءعنول, ودمت, 11, 573 ©

( 703551778 

 2م. 3058, 1. 1/1. 2700. 07. ] 695.-.7

 1 ةانع 8مم. «٠ طم ةوندع 1ع طدححاتس 1ع ءمعط ءدتت

 ممم ةعق كلك ةصصممعع 15 ةةعمدصحاتمد , ع لثق :

 (0نع 145 8لعاك مع اع طحصحصواتعتا دق ! 2هدجت

 نسمز دح' ءالطدجت عع [هانق د لماتسك لس لغد لع

 ةصنتق 7 تلمدع ءءاست نمأ مدساقعع امص صل اع

 طمتعإ دع ممدعم زحصمتك , امصأ نانع انت 11133,

 ص هنانك لقص ]12 ؟ءعلسععر ءا نيتع ]ع5 0هدناعو

 آ1ع5 ماسك ]دمععم دمزعصا احمر نامملتاع5ق مماتك

 اما! ١ - آ.. 23. ة[نامع اطهسمأا. 11. 1!" امع.

 2700. 47.1, 006 , آنا اصأ :

 8. هو, 1. نظو 060704111 2391111 0:

 آس. د2. ؟هرت. 11هل0ز1 اكطملادر 1016110. 007

 11, 411. - آ.. 17. اة[ ذامع ةطمدمآا. (ن' عدا 1ع

 معك 68 لع 1ح ]11هها]معو. ب آ.18. 11 0زت. 67

 هت. 11, 8و6. - آس. 1و. ة1نا»ع ”60] عب. حاس

 27من. 0.11,

 18. 31 9ر 1.10. 0007071 , 57111 , 72 .- آس.

50 ,11 ,20707 

 م. 31.1.7. ا فتعات :وه ىإ بسن هتلخ

 نم رهمجرزبل ليق بسنلا ةلونمب قيدصلا
 د اه لاق كقيوص مآ فرحا كيلا ّيحا
 قي دص ناكنأ الا خا. ب ].. 12. (656'0 لق

 1ع 20741 «1وأستممق, [01. 257. 0م رت آنا هزت غذ

 1ع مما ل نم هقاقتنتأو

 كبسلاب اصذلخ|. - آ.. 13. 12: ةبيبشلا»

 8. رثالا داعصتالع « طعت»ع 1عهتك ءأ

 رادع. 11. 1"معرامع, لمصق دمص لتعاتمصصقتلعر

 ق'ءدا اتمصرع د لمدصصحصا هنن صم صدلخ 1



0. 

 لزرع. (نع5 لعدع ا١عع5, ةهتصقأ ناتع ءءاتت نتنت

 داتا, 1. 22 , دمصا حتت صاغد ن نصع 1هدعاتع

 هماتسع لتصوعفع ءمصتعع ةللططسمطر عا نات 5ع

 آنا لمصق 1ع ننعم ءاعسيلطتل هلصموأتت لع

 تمزمم11, 101. 182 7" عا دانللا. ( 110:2 ةتتكدأ

 نا مدام. هما. ]1 الج5.)

 8م, ةدجر 1. 1. 11ةارحع 0]ع. 80د ]1' ةععاتكس

 انك لعاذب وات. 6 017. 07. 11, 123, ءان ةاتتتاماتأ

 آطص ةلتل , نمت عا. دانت !' ل اجو هم م. 9

 1.16. آ1ووي : ىتاف . - آد 8.116 170-
 نال ب آ.دو. دعما يتعالتعف ![عدعق مااتك

 ا / طوق (318,1. 2], ءع نحت !عمتا نصع "6م غانا

 ليت محفصتع طخمأ . . . ١ ب آب. 22. 11ه. 16 1871-

| 

 8. 318,1.5. «٠ اكد م" نامصأ 1ع ضفدص عاق مدن

 آ1ع5 لمصق ع ةعد محهتسو ».,سآن. 12.5111 15055,

 مزن. 2م. م. 1, 18و, ءا ل1. (نهينكدتص 0ع عم

 ءىتول, طوق, آ1, 150. (نطغسعالل اهلا هطوءرحتعت

 نت 'هماتصمت عدد عصأ هرج دحعأ ماساقأ ىمططمتب د

 هممدزاتمد هحتعع ظءه]:غ] : دصقتك 15 101 صنع [[13-

 متس 5 عدا ةصحممدؤع لمص ءءالع ةمتاعع, مع انت

 معضم ءاامتأ مدق 0" عدحرم] هون عع ءع ممادت. آب

 عم مكصعتمعخ, نينع 1ع لعسصمصلعات» 2 1و5

 مخعاتجعو هذ [هديعمتس ءا ننع 1ع دععصعسأا ءقأ

 اهتم 06166 خذ ءعاست نانا طتعر 5ع "عامان

 عدن لغزذ لمص 1'ةمععممع زانعكم» ت0 عدعع

 مدططتصتوستع. اع مععصتع» وأ هتسقا ![هدصتت]م :

 مدوحر رحؤرب ردحورمومو ممامزطم ؛ «ءعوغف هءاست
 نأ عدا هطاعصتع يتعاودع ءابمدع لع دهد مع0ه-

 ءادقتس , لع [هدتعصتمع 1عو مععتحعم ».آ؟'هزعا 1ع عد

 ىصل: مؤنطل ندد ددكوم راجعز « ععص ةنغ ]3+
 رصقتف هنت لعصحح مل عت ندع 1' هدد معصم ءااجهتأ

 0ع معنا عر ىعرتطم ءحأ ممتع هاطاعصتت مدجت عدح عد ٠

 1. 18. 1107. 2عوس. هت. 11, 775, 1.12.

 آس 1و. 6م. هت 11,8533.- آن. 27. 16ه1-

 دع واتم ل'آطص 1"هععم تعممدع دع !' ةصحمامت

 ءمصخامسأ عج دصقتتلهلكع مقطر, نتع 1ع (ن00

 [هلا لع عع معمطع خاله مععصتغمع !هدحصعب

 82. ةدو,1. 12. 11 ناصع ةهعتلط. (نع ؟عطع اهتا

 مهعاتع لع له ممد10ءع)» يدع 11. لع ةدعرت ح لمص

 مغع لمصك 5و 8 «عءامم»هل]طتم هممطعر ]1 دق
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 [ممز5 هق : 0 , هنابح هوايح 2315

 ةزواياع» ]عم مملصتك لتدعضات لاتعد مماتت 16 0/4

 مومصعع نيتتام "عود عمدتعما ءعاج ءمحصتسع ان

 ةزعمع 01 عم هرعدص ءعىتآن. 26. آند ممعست ةدخع لن

 انمد 3200 نم ةحتعع /26576. ب آن. 27. 07071,

 >0 ا

 م. ةدار 1. 4. 11ناجع همنا. ح آس. 7. 0[ ةاتع

 اةمحساا. له مخعسصتغت» ع ةلئاتمد ممدامتا ناب.

 [كواعع 1ععمص» ة'ةجراتتع ةانع اكزعططمصد, 110-

 سعته, م. 130: كاما هلموامتت ,آ1, 5277

 31. (ندستددتص لع ظءععععجول (ا. 1, اهطاعدتت 1![1)

 د عموم هدح "هنا. (نعانع لعحصتغ»ع 1ععمد

 ءوا مصطسمغع موسع 1ع (نمجدمسع ءا مدح آ©اطعطغاطت

 (مممسا1ىئعتا لع ]1ج ظنطا: ماطغودع ههاتمسملع ,

 م" 562), نتن لأ هلت طحمأ نابر : ةنحومو ءاربو

 ممرج نلاو ئعاضق ىف نابو.: كعج] عصح عرجأ 1'هدتح

 عدس لح (نمج» مهكر م. 1751, 1ع لمصصع ةدحق 16عإت

 010, هددحتك 51ه لنع ] عم نان ع مع معتصم عأ م25 1

 تالي و.طخ هج. 11685. - ان. 2.2: ه1

 5ر. آس. 30. ط6: 061 0 7 ]0

 دود 16 فافع مغصع, ها 16 مماتمصممت 5 , ن1

 هع مهمم»اع هذ نيس : لمصق 1ع دخما ةيايلق , هنت

 ىداعمتمعر 1ع ددالحع دع مممممماع ذل فاقع.

 ل1. 23. ]م معرس فمع لح مهامنا فار

 رماتك هحمدق هدصتق 1ع 16ع]0710 ءا معدقماتك اع

 عواصم طغصسصتمات ءاحع لححصح غادحع ججمدعدجت]» .(17 إل.

 ممتع ]15 مممصتع ءمصمةيسدتكم» ع5 كعصتق, كح

 لعقؤاتق, م. 27. 1. ر.) ا. 25. هوت. عهد لع

 متع انعم , دنع ءعاتع [مصحعدمع زهدعصغعر 17 ءتلب

 م هوعاتعا»اع 0ع" (ناةملال عسر 1, 210-

 2. 315,1.10. 11 نادع 200/17. ب آن. 10

 11م ميهل, م. 33.-]. د1. [آدعاع اهلا 2

 صيفسصع لتقاتصسعاتمد لفصق ةماح 1007701 041014-

 نمد , هن 11 طاقسصع ءعادج نحت لتكعصأ عضخرأ

 2. 316, 1.5. آب طتمامت "ع لع ءءانع آتاأع 5ع

 اممانحتع ءادعت 11. (نةهنيموزس لع 1ءمءعحتولب 125531,

 11, 56014 كغ هانت. ح آن. 19. 31. 0. لع عع

 ه«عوولب !. عير ةعاتلأا رايس هي انزع 0ع نانس. 0.

 ةانكذا 110 05هأ, م. 12 اي. ب آن. 15. 10700.07.

 11, 361. ]رادو : اقمكاحن. 1. دو. ةافاعع
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 معدلات عدا هتسوص عما ةسصع ةممونع لع !'ةصصغعب

 ]آر 5. 2» هج. 11, 30. آن. 6. آ65 22312115-

 سام لع ة[هاطقم »ن1 هدغ كلك ةكاوسأ ىلعو.

 |00 ت1 ىانلأ ءوأ لع

 هع همرصتحص عما وأ عانت, أ دع مممزما»"أع نذ 1'هزتع

 دلما ثصتمع مدع [[دصس طنتحصغسع, لمصق ]1ع

 10/517 انت كانا ءعااع ةةوصعع. -ادم. 1[نانع

 منال - آس. 13. اظ[ةاخع ا! هنمآ]. (نع ؟ءاتو ءىأ لع

 قماتف طعص 11هلز ع, ءا اهنا مدضانع لئدصع /:ل-

 هاء نحت دع ]ذا لمص 1ع مما ءاوسمأاا0 0ع

 تمزتماتلت , 101. ول 7". ]نع ةععمصل اطغستماتعاطع

 عوأ ةهتقأ ءمدعات : لاو لكي ققح ءغلبيلا

 «آنط معد ةهنتحلعدداتك لكتسع محمداهعتع ةق-

 ءىسمفع هن 1'هرج ط'دععاخمتا موك ددصق [هلتعاتع

 عا اسدحمتل .٠ ح آب. 16. 1ه:. 1ه نع 0ع طاطماتل»

 ممتصم , [طدد آاكطمل] ءوص , 1. 61007. 1

 ل1. 57. ة1نامع (ةمسمآا. آه مىعدصتغتع ةلت-

 المد م01 ءاثنلا هع نتا قا محا هتع هلت

 رد غانم. طرعد كتعمصم امص ععد نت دع "هئامعطعسا

 م هع رعجك ةمصأ 5معمد1 نعد لئتصع دحقتتتغا؟

 كن نصعحاع لقصف 1ع ]مط هلهواءمتتت , ]1 , !01. 6

 7," عا 4و ”

4 :11 :276010 11 3511 1 

 11 سا امدكستسمع : 0١د ةرحمعأ]ع حاس ءءاست نت

 تعمل دعك امز لس ءقاغ لعمتغ». ([؟هإ:. ماسنق طوق

 رم. 486 طزونتطمتت, 5141, 1 جس: 007710 115

 م. 281 , عا لكم هاموأءمتت, ]1,353 ".) آلدصق

 10115 ©ع5 م0553 8ععق , هاذ 201012 مئاس 101

 نت اج لع صماعع عمتتعاطع ذل طماعع لعماتاع ءا

 نانأ مدع ءمق6لتعسأا طماتك [هانخمع ةمدح أع

 للم[, عا حرب ءءاست نبت !ذتاأ 1ع ءمصاعمتتع.

 ؟1هزعأ عع يدع لتا (نطغصعاطت كمصم ةمص (007-

 71611141 ءر م. 456 : شحولاوريطلا نم مئاسلاو

 ع زها نابلاوا تنيك ةيحاان ىلع زمام
 هنمايم كالوا ام مئاسلا ليقو كراسي كات

 ةرسايم كالوا ام حرابلاو. (0ج 111 كمتتم اند [نق-

 ةصععم طصفصتتءتتأ لع [آهيتع : ءاج ام غاسلا

 نع ءاج ام حرابلاو كنيمب نع ريطلا نم

 هسكعي نم برعلا نمو كراسي

010 

 لت اعرءاع هرتوطعب ح آس. 13 طه مخعسصت مع ةلت-

 اتمص ممدامتك لم مداد لح. آنع طمغا»ع ءزا

 110, كان 1ع عنك دع لخاأ كح جاتعم 27و. 07

 امدمع آ1آ11, 2. 1, 508. دانع 1000114, 07

 85مجمسات , 11ه مالم م. 1106.1. 22. 102

 ك-لعووماتك , م. 403. (نهصح مولع 1227010. 07. 11

 661. 1)'ةمرنغو هعانع هماع, 1ع حما هليذ , لقصو

 1ع (هناع لع 38[كلمصت, دععدتأا هذ 12 ماقعع لع

 هيبأ ليد عا 5ع 3مم[ عددنا 011 مم ععطع

 م6ءملعصأ. آنعد دصماك ىف رخالا لتم ا اماو

 ملوق , نحت, لمصق 1ع مصحمصتتمءتتا لع 381ءامصت

 مممءعؤلعمأا ءع معمحععطعر مطمانح عدا تع 1و

 09 208 ءا 26و دع [هلكدتعسا ةانلع.

 2. 3906, 1. 13. آ.عو مبوا5 ةيلع هلمحتو

 رصمص و نع لمصم 1 م« عدصت ةرخع ن0 خه. كل.

711 ,0007072 

 2:31 1. 7. 70إل. هل- 065ةاتق رت. 4/41

 ]مصدوم مح ملا ل6صح عع لخص معنطع 1عد لعاتج

 !هرحصعد لع مامن ءا لع رتامنسر 15 ما" عصتغاع

 دعدلع هدأ امهتاغع لع هممصح 0'هعاتم> , اةتحصلتق

 نتع 12 ةوءمملع هيأ ”عومص0نع ءوصصصصع انح

 ردت دمت. 51, لقصف هع ءدكر 15 !هدححع م7

 ه معيد يععماتممصعا] دصحعدأ 12 ةزوصتلت عداتمد

 لختس صمام , 165 عيتمسمست هتعت عمم 1م 01121 عج

 ردع 165 دصماق هب ىمب رلدصم, هان طلعت مهل"

 ردصملا ظفل ىلع. 1.8. آنه دم04 ونب طصقض-

 يتمتأا لمصم 12 مععصاف»ع ةلتاتمردب حا.

 10. 1 (نةدتسوزرد لع 2ءعءووعول, دمت, ]1

6 6.102 

 5م. 352,1.18. 2. هج. 11, 420.- آن

 [لمإت. ك-لعووماتك م. 334. - آ].. 22. ة1ناحتع

 لمتمآا. «]'هللمت ذ !'ةطععتحمتاع معدمسصا

 ءاحه]ل عدع, 1هعدوتع 1ع 5و1 عزا طماتك ءماتحهتا

 انعم. - آ.. 23. 10ه. سساطقتنلا, 6

 هب كهطاعر 1, 128, 237. حاس 26. انس صدقت

 مستمع لع 11ءةلمصت ممداع هلبج.

 8. 353,1. 2. 01 ناصع (ةععتساا. « 023301313

 ددصق طل 6مم عع» 1عتعو لتعاتج , 165 2011558 9

 1" طعم لع محتمت , 1همدوينل هت هحدتا لع 1'هدحع

 طرخع ناتع 5هدتق ]عانت ماعلا. د آد 1[ةءونع كامصا

 ةرات نع عدا ع] عد امم متو نعفر 1ع5ه1عأ] [مدحلط عد عت
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 لتتم دنع عع ممقصعر م. 1/.] ح آن. 28. 0.

 هج. 11, 450.

 د 1. ؟0:. ك-0عقواتك , م.

 سس ]1.12.0071 111, 465: ها 8عالطقما ,

 1, 0.329. - آن. 17. 270. ه7. 1, 170.

 1.18. طع مما ممأ صصقصع ت21 لمص 12 ممع-

 رساف»ع ةلئاتمو. حاس 25. 6 هه. 11, 5

 8. 32و, 1.13. (نعا ةععاتكماتل هوا ءعمعص

 لمصأ ءمصاعدتمع ن1 6. هج ]آ1, 128 عا 733,

 - 1.17. اللنامع !مبمأا. (نع ١ ص5 امتأ مدكاتع

 لع اه (نم510ء] لمدحأ تعا ليانعو عمو دع موانع

 ىممصا (ععامم». هت. ]11 , 13.-1. 19. 102

 ماتك طقاتأر م. 137,1.

 8. 330,1. 14. (نعانع العمع عىا معلكع لت

 ىتامأ لع ادزدسطقست , ءا عدا ]نت لات طماتك 2

 [هدتعصت 1 1[ععمد ةدودلا هيت انعت 0ع ةدوتلا , 1

 ممرمامتا 1ه ممعصتفمع ةلئانمص. كا. 20. نيللا

 ءوأ 1ع ممدح كتم عدس هت عا عم. ع آن. 23.2.

61115 

 ط. 331,1. 5. 0ط فعن : بوسنملا ةّمسمألا

 ىربرخل طخب ىتيار ىعيدففلا لاق سمأ ىلا
 بسنلا ذاه نم وهو يما قالا 11
 5. 332,1. 2. لاقت (1م. تت. م. 56) آهتا

 هلطوعرج عرج هجعع ممتكمص ناتتتل اهدا انعم اهخم ةدصق

 مرصعه. آس 5.1 هرعت (ن0ه», 1ع , 52. بح

 آر. د10. ة1نغمع ممل ح آن. 18. [طعوطتس طعص

 ق]دطاطوم هلفمدتا] 20عدوولتا ءعو ؟ءمو َذ نسمح

 ىنايؤلا نك آبع رحغارع ءوأ 77م1 عم7 أ.« 50و

 ءمصصخصع ات عنج ءا مدعاع ةامص ةهتقعإ اةصعع

 1" نءعامتس ذ لعمتلع عا امصصع د عمتتعطع : 11 مع

 معداع مدق ماس لع مد طاخصتع ندع لنص ع تمت

 ءادع ناتل 5ع دولا ع , مهلعع لانع دمج 1ططماا "عام 2

 م65 عاتب عم 5مزماع نتع معط5ؤهادتع 2ع انا

 12 مععصعمع.» آه مععسصتغ»ع ةلئاتمص ممدمامتا

 ىلابي . اك. 19. طعون. هجن. 1,537. 1:60
 11 ناع مدر. ( ؟؟هجعب ططةسس», ةلتا. لع دامصعب

 م. 33 لسن اعجاعت)

 5م. 334, 1. 7. ؟[هإت. 19 2016 , م 0 .١

 تح آر. 18-0007071, 33:71

 2م. ةذ5 1. 3. ١[1نامع مجم! آرع معد ءا 1ع

 ط.ةدقر1. 3. اتم صمت ةعتتا ممعاع لطم

 هند انهن 06 انغطضم. آةمموععتا لع 7028ع

 عدا 1ع طؤنمو. حاس. 6. ة1ذامع م[ كل

 411 تكامط جلت (00707, 11, 58. آس 17.« (065

 لعتج صمام ةمررأ طحت ذل 1 'ةععاتكولتك ور ءمدح [هدححح 6-

 مدعمأ نذ ءع نات 5ع م"جانوتع لقصف 12 "ثممصقعر

 1هووت'هد لتأ : ةماركو رمعت ». 5111 136-

 تتقدلتل, كقصق هع لععصتعم يعسصرمأعر 10

 امجد م17 7م”مطعر ] , 1110. - آن 210.7

 نص يعسردأع لع ءءانع طقطتاسلاع, لمصخ ءءا

 هرج عمعع مجغصصع, هنن ءمرصسص ةريععست عدا لع

 ةعماتغدع 36نورععب ب آر 20. 67ه. 0707

,1 

 2. 396,1. 4. آنعدصما نم ه1ج زودت عماتمد

 1ملتوسغع, © هسا. هت. 1, 1084, ءا 1ع ةعمق

 هيا: هللا لع ءع ننع ]ع عمذأ لمادح ءوأ عد

 ءىرص مورئهتقمم» ه8 عع 1ع عمذأ ةمرحع د. ح آر. 5

 11م عطممنا] .- آس 16. آاقعت : اهارج. « لع لما

 ةدصق دصع ةمانعاع»» لعد مدعمأ1عد نينت مص ةءاطقم»

 معصت اهصلتقف يدع 1ع صحمصلع :ءتللع ءا دع طدأ

 ممانع ءا]1وو م, س آ.. د0. 11نامع (طمممأا. لعق

 [ممزو محمص ص عتأك لع (رطغعتعطت ممعاعصخ لذاك

 رصسوتك 15 ممعصتغمع ةلئاتمم ةكدتأ لدلرلا

 نال مددت دصتعاتح ءمدح عدت (' عدا نص مغعع

 نأ 20معووع ]هذ مدعماع د دمص ظل, عا ادت

 لتا : « 1"ةصلنك ننع 1عد ةحافصأاف دوصأ ممتع 1ع

 طمصتسصعد نص ىانز عا لع ءكتمععتسر امأ, اخ 5

 ءمرصطتع 1'عوتت مدتعع , همصتنتب 11176 5013

 [مهثعاطع ءا ةعم6وطاعبد ح آب. 26. ؟هإ:. ماتك

 طقتتأو 7.

.0 :1 --.870..07:11,7690 .1.7 2.827 

 11 نلرع رماه. آس 10. 670771772. 07.11, 5

 تال. 11.063 : اي ةتراح نب سوأ لاق

 ةليوط ةيصو ىف ةيندلا دلو ةينملا كلم. 11 هدأ
 نييعفاتمم لكس هدياخع 15 لع قة , 11مجمدملاب

 2. 279. 10و. حمندكأ 11. (نهسدموتس لع 2ءدءعرتول ,

 15501 , 11, 405. - آس. 16. 82ه. هج. آ, 424:

 1[. (جنمووزس لع 2ءععءعوعول, 72554, 11, 36 ءأ

 ىرملل ع آن 21. 276. 47. 11, 147. بآن

 ا[ناحع عازم. (نع دمصخا 145 ؟ععج 38 ها 3و لع

 اج ]1هعومسج«. (1! هت . 1ع (نمود» عوامتمع لع ةءطعتس



 + قالا 57

 110165 دانه كطدسا/ له , كت. :جمن1.1]آ,طمأ. 231

 831. 0 نمانعدصغصع , 1107:0176 هد اع ]مط ها عجور

 2. 100) : ءورع 1ع طمأن ةبورع , لمدأ 1عو كعدطعو

 مع هع همم ءامتعما ماسك 1'هتعتسعر ١ عمل ةدصق

 كمدتخع كن طصمأ ماوطاو ىلا مدان دكان, هان 2000

 مط دتك ال, انك 5-5 ]وزدنا 06 وز عصمت 1ع عصع

 لمعلت. (1؟هرنعم ظححام»ات طعدتتع. اهلصتشلا عالق

 مآ. 1660, 1. 2.) حا. 22. تع (ندقط, 367.

 11. (09115512 , 25501, 1, 230.- آب. 24. (0*عقأ

 نمرصتمع 20115 لتقمصق :]' هت محم ءآمع 7201.

 8. ةادر 1. 4. 1700. (نمهنتر 0, 2. 1

 ئدارقإ هلاتكأماد هلح 0007, ةتتتال, 5.

 آب. 5. طع5د ععدصلعو دصمدولتت6 ع5 هدا لعاتح

 ةممسمر 1ع ممعصتعم امتع آه معاغععر ءا 1ع ةم-

 محل , همدحتسغ 71م1 , عيا ءدمسعم لت 816

 (11057. 11. طدصع, 110675 هل هةتقام”تق, 1

 7م. 117.) ب آب. 12. اهيق. 17هزن. 6ص. 47“

 1, 1105. ]. 21. 0007710115, م.

 5. ةقزمر 1. 1. (0طغضعطت : ةعاج هتيصع

 نينذوطا. 1. 3.1 هز. دنع ءعا كلم 01. آمصعب

 11ه هسأ مقامك آ, م.122. ل 16.

 آم ممعصتغ»ع ةلتان هد هتكون #8 ليس : 5 70

 آطص آلم 1 نوقنتت ب, 51007. 1 , 1.

 -1110.1707.11. (نهتدتددتس لع 2ءمععجول, 255ه

 1, 11. آب. 17. 15501, 1, 14. آب. 18. 1[

 ممن. -آس.د و. هل هلكالك داع نم , 1 1510

 مهمات داع لحالك: « 15[ و دمصأ هز هن( حتت

 0عو ءطدمادع[اع5 ءعا لعد ءطوتك-طتقصاق.» (170

 درت هعااع صمرتدصعع لعد ةصعاعمم ةعوطعم , طقم

 مكامست لاام6 هامتاعأ , م. 33 : ءانل1آ. لع ك]هصعب

1:0 

 آرعممدت لع ع ممقاع ءىا قطعت 0(اطصححص 50340

 طعص الهدم طعص دما ةكلمتطتسصت. (['. دقت ,

 طاطا. الوهن. 1, 78.) آس د1. ة[نامع همتتتأ.

 ب 33.:1. 06 عبو وه ثان امدستخا هد هلل يحمس

 مدع 11. اطتعاعتعت, 110 ءدمطأأ 2.75: هه ا

 لرسم 0 ةسحتمات] 35 2.8, 201. 4 .]

 ينماتومع 1" صمامت لع 12 م”6مهوزاتم»د ىنم

 لقمصق هع ع5.

 2.1 7. ؟هرت. 16 8وج06, ف4. ال
 م. 14. آتكعت 5 ةرووض , تا 2 07. 1

 1256. آب. 21. 0007047, 17, ٠

168 

 رمد لع دورح جتتاعت» 5ع !![دودأ, همك فأا

 م. 55و, عا 2700. 07 11, 43.- 1. 12. 11 غاع

 11ءممصاا. ب آس 18. 27د. هت“ آ]آ,

 2.339 ,1. 4: 170: م: 320. 1. 17.-ل 6:

 مم. مت. 1, 210. ب آن. 10. ة[ةامع ةهقااأ

 « [ك116 هنا ةمدجكتتع دمرح ةسفصخ عا دع مادتصا

 1هردوت' ثا]1ع عوأ لهصق ةمص اهدار ءالع معووعصلطاع

 3 ]دمع يدخن معمم نص ععصتتد دعما 10ةنمتل

 [ممممع هعتح يما ةهلاعتسا .٠ ب آر. 11. 0.

 21-2 210. لن. 10061:.13--1000. 1

 / 17. ب آن. 15. هون. 11. (نةنتكدتص 0ع 2ءمعع-

 هل, ظمأ, 1, 20و. بح آس 18. 27من. هت“. 1

23203111 

 2 35358, 1. 2. ة[نادنع 8 مممآ]. كد (نه]هتطر

 امال. ه-0عوواتقر م. 221. ب آن. 7 2700. 47

 11, دوز .- آ.. 10. 1510.11, 5260. ('ءدأ 1ع 721-

 جتمم لع ميمانك لعد امصحقتسق. ( (نتعع“ 106 هت

 ه1, 111, 2و.) -آ.. 12. ة1نامع اطعم[. ( .١١0

 رمت, م". آ1, 155: اكتلا عنو , (00717726721077© 3117“

 1 ]امه 11عم لع 127« 7١ .] حاس 15. 0.

 هج. 1, 6و. -آ. 22. 11ةامع هت.

 2: ة3وز 1: 3. مو. م..1و 152, 2885 أ

 لصااما. 07072701. م. 6ل,. ح آس 18.

 هجمطعد , ]1 , 355. - آ.. د0. ا11ناع ]مست

 قحدسأ 1ع طحمأ أربيخو 11 !مسأ هزهدانع» 1ع حما

 ضرأ هحوع 11. 1"معرامع, 11هجمكملا, م. 1

 هدب طعم 1ع دممأ لكل هجعع لع ةدعات, كس

 97. 0.1260. طبع5 ممقاعق حتقط عقر عد ة'ةععم"لمتأ

 دان 1ع ةءءمرل طغصت كان عطع , هدحأ ةدانح عما هلع

 دات 1ع ممعطصتع“. (1'هرت. نص دعت لع ا[ةطغوطم

 410 ههفتم, كمتقطنما. وتمص. 1. !. ءا احس ةاتألع

 06 [11جددمس طغعص '[طقطتأ, لقصف ةمد 121007 ,

 101:77 6 انوحن نساصقلا ىدهي نمو اناق.)

 8م. ةومر 1. 15. « طدععع بيل ءاطع»ءادمتأ اند

 مهممم" ماخع]'هطز ءا هحوتتعا هد لعسصمسمع ]1ع

 3ععماتت5 (]1 ٌزعتصعودع مصمم خذ ]'عمتت), ءأ

 هعاست ءمصاسع 1عوتع] هدد لغوتسع 1ع ةععمدتسو (1عق

 11]تكلمصف مرصد 6عم جان دصتصت عع ) د. آب 0

 (20701, ككت17, 3. بس آس. 18. (0'عوأ ان 20117ع]

 يعسماع لع 1 ىدقتعتم» لعد ![دطدنغءمق

 !' نعمل لع ا"هنم ءا لع ]'كازإ (نمورعم آعتما عر



 [036 ١ شلال نال

 ردفان عب ان. 23. 1107, 00702 , 1.313 , 14. بع

 آس. 36. (07ه7 , آ.351آ

 8. 3471.8. (207ه2, 015 , |. - آن. 8. ©.

 هت. 1 , رار. حاس و. 1510.1,1158. آس 5

 قطمت (نطملز5 ءون صم عد 32/4 أ طحمتأ د

 رد. (1؟5. ةطمسا 1 ةثله , قكدسعل. 110512. 11

 اهدر 551 ا]طص آكطملل 1: ءدص , 212+ طامو7. ]

 5قج .) - آس. 16. 11نانع 670

 آن طمصصصع لمأأا هز دانك طصتنع مدع هع عئاعر هآل

 دصع 1هز5 ماهعغ, 11 مع ءطقصوع ماسك لع مةغ!

 الوصف ءع عثاعر 11 هدتطاتع ءع ىدختس ٌزاتتت ذ1 2 20-

 رصاص, عا ]حصد عماتسح ع ينع 1 صحم" ]دن 1311 عمات عا.

 101135 ةددححصت ع5 15 815 عود طخمتناك : جمان وان01 06د ع

 ةلمرتك ءعالع حج عوتمد لد ءقلتعع يحتل !ةتحغ طوتععت

 25و مدهتسم دمرحأ ةتدصضعد لع صمد ٌةصحعد ذ 1' ودعم

 ل [عمدمو, لمصغ ءا1عو دمصغ ءعمعس لقصغ 1'عادتتلعج

 (0ع5 ةصمعد ةمصغ لع 1'ةتدع لص (عمج موز هعق همم,

 06 55 ممانوؤ1 ع!

 01 ! وز ءعاست ين هنصمع معدقدتا ذ عع ينع عز عدخ

 ]م طعمتنلم نحن 1ع ةماتخع, ءالع مع 1ع ءمماتح عممتأ

 ماات5!

 16 ءعمعدلمصغ عد >هتدصأ 1ع مةيتمصق ططللطساو

 ل 5ه]16أ1 هذعدسم ]1 تعركب مماتك دع 00دغمدق ٌردصصةتد 0ع

 ومد ءماتعط عا“.

 آ[نع طععععمب لهصق ةمرح 1 يصمم" دصعع, 01غ طحماتتألب

 ءهرصصسصع (هلتعسم 2عع دو مص 60ععاطع و

 سعاد عأمز5 ممغصع ءءاصتحاف كغ ماسك 1هدع-

 (ءةرصمو , ءأ 5ع ع عمعم»ع 0حةهصامجع هل 15 ؟هدناع

 نانللا نلف

 آية ودمعدصعع لدي طعععع» لع ططعطا5 2 مهقذُع

 هد ممم ععطع ءاحعت 1عد ةقعوطعق. (1' هرج. وتب.

 ه7. 1, 335, 4هل.) طبع ءمصحتص ءعداماعتسع لع 110-

 [عدهطاطا نانع طماتق ةهدطق 3)06: كام مآ11331 عاتق

 هكر لتأ هنن دنز عا كح 0عمصتعا 75 : نيرب

 نسوتيلاج كاع ءاربجع دازءاصر#ى اسلاك ار ١نأ
 هيلع ةلقو هلهج ىلع 35 اتسعت انما ناكو
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 2. 308, 1. 5. 0طفتءادن : ىذلا مذلسلاو
 فنفدذح 0 08 ملسملا عت هنأ ءامبأ نموه

 لقكو ةمذلسلا بحاص أ مالسلاوذ هانعمو

 مالكلا اهب عطقي ىلا ةظفللا هب نير نا

 5م. 3ةا14 1. 8. 000701: 17111, 02.-آ. 1

 ا[ ناحع !مععل] . (نعد نتف دما كاند لوصف 1ع لك

 امل هلمواطممت , ]1 101. 213 7”, همدحصمع مالعاتلا ع

 لع ]15 1ممعع ممغتومع 0'قطوت] اطلت يتو. بح

 آ.. 1و. ال[ ناعع مدعم. ]با ةحتاعاتت لع هع عاق

 هوا, ةءامص (طغضصعاطت, 81جطسماتل قلو هتحنةلع

 آن. 925. 000707, 1,183 أ الالى 72.--

 كرس ] ود لعتج هصععم نات صا عمه ععصأ ]'ححصحصحع

 ةردرخفو ]جه محملا, ةل251 116 كانت“ 16و كسمرتوص ع3

 لعد محتختل حصد ة 1'ةعدمال لع 1'هجعصتع لع

 ]["طمصحتسع همخند هءااع تعب 707. 5 1015567:10-

 اودع 0:1” لمدحمسال 2هعمءاعع, 1. 5

 6©آ ةانل-

 2. 345,1. 4. 20هدتن“ دوسلاو نذز ث

 آ, ج59. - آ.. 7. طعو 05 اعىلا ىق محص-

 نسمتعمس ا لمصف 12 ممعصتغ»ع 6ة0110م.- 1. 8.

 قداقدل ىلع 5ع امماتحدتعسا لعصق

 15 ممعسصت نع نلئانهد م5 عاتق طقتتأب 1. 7,

 [آنعو رتمأك

 ةرخؤو 1ع دصمأ عذلطالا : 13 مادعع 0114 35

 ]جدع هقولعممصك هوا ]1ج ةعدأف يدت ]عت ءمصح

 نعم دع. ب آن. 17. ط1 نا»ع (ةعنصت!. لع عت !هنأ

 مهعانع لع 1ح ممغصع ءمقالعأ» يدع ءعءاست كام

 ماسم طقسأم م. ةدور 1. 12. طنعد مجمضاتق علاق

 لت نم لمصص عملا 1ع ءمصحصت عمععتت عت1 ةا01-

 رموصأ : كل كنا ىنعللا ا ىاتأ. 0نهصا ف

 ][”ةععجدواتكل لع 96 "7 01-524 0768

 11, بز. 1. 1و. 1[ ناصع طهمنا). 010 نامتأ

 ممقاع لعم 7ءةدما كفدل. «11 2 همم عاف لعد امتع

 طبق , ءالعد هدا ثاغ ةامات»01ع5ز ندعأ طحقللط عادت

 هال ةممعاوتغ ]عد ظعصمم كفدل!»

 5م. 346,1. 5. 107. (00ه , 1137, 40. بح

 آن. 7. 1[ تاسع (ةمسأ]. « لع طصصع لتك, 1هتذلتع ©

 رصع ]هتددع ها1عرع ذ محمد ةصعاتسماتمد ممان" لعق

 هك داس" عد نحت لمدصعسا ينعاوتع 5ةنءادسام :

 ط طلعم, نانع ز 'ثدكدع هطاعصتت اماجأ هع لتعز

 لفوزعع, ءاعبد. حان و. القوت: نورقلا , 8ع

 لقتطم. كاس د . ل[ ناجع اهمال سان 17. 67“

 و. 11, 839 , عا لوتس. همام 18538, ]1 , 0

 1.19. ةلفامع ن5 ]ددصق 15 معسل عع

 ةلتاتمس 11 محمصعات نأ نأ, هع نتن ممصمتا 1
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 عمتلع اندع ءطالعاتل" نحت هزح ءماطحتل عا 5 عا عاطحتتم عاجأ

 هنت كنز عا لعق هحزحاتتك حت هرج لمحصع [ةت155 عدد ءاجأ

 ةحدتص 640111, هدج نه 1' نعول لعق دماحخ لعق جتتع

 امتلاغ5 يد'مص هلكغسع, ةللص لع ]عم معدلمع طخ

 «03155هط 15.

 56. 35و , 1. 0. 207071, آكتكت1, 15.1.2

 الهر. ةطمس] [نكح , 60و هما عر م. 306. 53عام

 '1[ةطوست , كام مدع (طغصعطت, 12 تللع هتصدتل

 ةاغ [مملغع هج 83. - آس. 20. 0007071, 711150

 82. 3531.12. 07077771. 07 ؟ر [, 1 5.

 1.13. ]بع ممم ىذأعم 2232011311 03115 8

 مرععسست ةرخع نلت انهم. آس. 10. 00707, 515

 ل1. و1. 11 نان سس

 8م. ةذار 1. 1. ط1 ناجع اطعدمأ ا. ( 17 هت. ك0 عق-

 داتقر 2. 308 , 1.10 , هاك 11 مدمتا ناتع !'ةعاع ع

 1ةرجععر» لعد ءدتل]هاتح هتتج هزكءدتتج ءأا ءءاست ع

 1عو يعزلع» ةذ ممعملمع اعد ١61 هذ لعمتاع هاذ

 عماتعطع, [هحصعمأ آه طصمغصع ءةممعع لع لتحت

 صهاتم)

 82قةؤو 1121732 27: 11168 اق 8

 1.15. ]بع جمدت 1ع عع تقتل ءواوبأ

 ىاتسعلا ؤيؤع ىنب وقعا ونت نأ همم

 4 1 معمتعت, ل' هممغد 1ع دمدح لع ةمح من»ع. آن عدس

 ماتعداتمص كم دصما ىيرفع ها مممطوطا ءصعما

 قكصمختس نع هنح ]1ع لع عا ةتتاعاتت, ملتأ ة0ةنأ

 ممان# 1ع نارقلا بيرغ , ة !'هءءوقتمد 0ع 2

 دانسوأع حكت , عموما 3و. (نع ان"عر ذ عع سل

 مهختأب ةامتغ 1ع طحتغ ككحص اندحتدتل لع ساتتسقع

 ةصق. (؟؟هرتعت آطص آكطمللتعمس , طلاء. 60و. [,

 6و2 ,1. 5: 11هلز1 اكطملله, 1ع. ااط1ةموج. ]17

 33111. 5 12101. 065 هج. 101. 27 7".) ])' هع

 رممفو هع 1عمصتعت, 11 عدا محملا عج 533. آم

 ام ععدرماتع لت طمدح ىؤيزعلا ةانالع لكمصق 1

 نمت عجم, م عفان موه طم لع ءمصاعمامس

 اتمصن ماسكتعسس5 ةسساعتتس5 ةضوطعو ةهماتعمس عصأ

 ندع 1ع همدح لع ]'ةتتاعات» لت بيروغ ام

 ىرْيَوعْلا ( 11هرعم 5هرهاتات, طمطط هلامامأل ر
 - جور عا طاعا. لوو .(هجست». 1. إس آس 0.

 ؟1هنعج (ناجمعامت». هممط. آآ, د3 لد اعداعر عا

 م. 430 لع ]ج تهل ءاتمد.

 52.3561. 5. 1707. 0070. تق, 47. ح

15 

 ١ فالال د

 ال ىا مالسلاو همالك عطقن نمل لوقت امك
 مالسلاو ٌتدراو انه ىلع ىادنع ةدايز

 ا اصنخا تفند | اك :

 مماع م. 74,1. 18. - آس. 14. 1[ةاع 122110

 بآن. 22.-00707:, 111, 10. - آس. 214.70.

 ك-لعوواتق, م. 306 , 1. 92

 5م. ةوور 1. و. ة[نامع ممدوععتاا. حج 110.

 طغت عانت : !َىَلب اراد كلو بخ آد. 11. 127010. 07“,

 11, 6وو. ل آس. 18. 67077111. 07.1, 1122.

 آر. 23. 0م ةدتأ يد ةطمتت 1آ20:ةتط ةامتا لع

 خطت لع [[15لهن1. ]بع محغاتع هنأ اة مممأ]. ب

 آس. 24. 1[ ناصع عارم. 8 تام ةاصع : « لعد ءاط عة تتح

 قلختصع طعالع (هتللع نبتت ةءماساعمأ انس طع

 ن1 ند. -آ.. 26. ة[1نامع 0. طزدسطقسا انت

 قناع ىدعج5د لقصف ةمص تكتم , ل حار , ةزواناع :

 عوبرب .نم ىح جحايرل و
 2.3560 , 1.7. 007015 و 7. 267. ب آن. 10

 51 161 نامتا 1ع ةعدق لع راد ذل رت هتتمتأ نص

 اطيا. ءع نحنا هيا ععمف ممل عصعدا ةتلغ مون

 ]هو موقاعو. ب 1010. 0007471711, 70 6 055177

 حالا 1311 5109-4070. ل:
2 

 ةحمسصم دمحم صمتغ 1ع مممأ حوش ءمدتحسع 11 5
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 امماج هتان لهصم 15 مخعدمت ةعع ةلئاتمصت 12215 1ع

 رصغا عر الأ هنأ 100/17, اذ كع قو ءا اتمع

 عاموع يماتوتع امند-طتعم ءعحمأ مقنع ا 7

 آبع دعرق ءوأات « ؟1عاتا ها لعاتصع 1111 5

 دوو 151[ عد. بس آن. 20. « لبع5 11560163

 وع هع عما لع هع اععمجع موانع لغوز عع" نص

 ةعصعما من16 هنح ىانز عا لكتصع ءطمدع مهق5ثع

 عا هان 1'هد دع مده نع ذ لعددعتس ». (1'ه:. 1ع

 1غ, 281, 1. 3.)

 351,1.6060:.2: 2700. هم 11, 932. - آس.

 51 481م لطمتل كامتا لع دوصحم ”عمصل , عع عما

 هتتصمتا مانتك 0'ةعممممور مانتكوانع 12 ةهندع 5ع

 ممقذع لمصو ءءاتع تللعب 1ه طادودمطتع 0' خلع

 ؟هلطدتا دع آنغ لمصم 1ع [21ءموس. ل'آطح اآكطما

 العمر آر, 580. - آن. 12. 00701111111 , ) 9. ب

 آس. 21. 0د هز لمص 1ع 1 ه7/طلم م. 57, ننع

 اعدرممأ (هلائ , همماتوجمدغ ةهددصع ا"هلئات0» , ةذح
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 82.359 ,1.10. اقع هلوق. «وص لت نانع

 نعد محماق 101 د عصأ انصع كمعمس ف أمصعع لتتأ 5

 ]1ع جدت ءمصاعجتع , ءعواف لتخع هنن طممأ كوجوز َ

 نتتع 16و طصصمأف ةوجوز ال لمدصعمأ ذعمتعسلم عد

 آي. د1. طموواتامد م"ناعمل نانع ىلع 2 1ع

 هعمق لع عم, ( عاج عما لتمعز سع ء'عدا 15 1ع م6

 ةاتااهأ لتح ةعصق. د اكد ل'ةتناععد اعصصعق , 15 م6-

 ممدلاتمص ىلع , نت ه ذعأ هد ةزودتظ ءةاتمد 12

 مآتق مهم" ب ماتتكو ات عالع لمحصع 11066 لع ىسج-

 جم(" امصع 0:5 د]1أغغ ءغ لع دع ععملعع ةتصقأ

 صمت ع لخدصع كدمدع, ممنون عصاع ءعمعملمسأ 1ع

 رح ةرح ع عرق, ءمرصتمس ع 51 13 م6 م1[051هه عم نامثأ

 رصتقع هذ 55 م1ةععب ح آن. 22. 2. هج 1,

 82.360, 1. 8. 170. (07872 , ةنآآ1, 1, 2. ب

 اس 13. 6م. هت“. ]1 , ة5ل. - آد. آه

 لقصع ةمص 20من 101. 3 >*, جاطتطاتع ع عصمت

 مرو اا ةطغعانم. خد مدعاقسأ لدت ؟عدق ل11 عطع

 3 1 ع نأ ىلع اضيأ دا لدي امو

 3 ذا 0 لحرتلا فزا 00 ىاعم

 ام ةلالدل لعفلا فنك 6 نق ناكو قى

 علا ا ىلا ىلا ام ىلع قب

 ام لك قى لوفح برعلاو هل عاقيالا ىنادتو

 ناك ىإ دف ناك هعوقو دصرييو هلولح قون
 هعقو لظاو هنوك سى جو نق. آنع ؟هن5 06 ااهط6-
 عطق عدا لدن طخغامع ءمج7ت1] , عا عج ا 016116 ةعطق :

 « آ[نع دصمتص عما كت عمدا ةممعمعاطعز ةعاتأع-

 دعما طمذ ءاطقستءدتتح ةمرأ ءمعم»ع 13 ة8عع

 ممو5 5عآ]1عو , طححتك © عدأ مرصتسصع 51 © ةاهتأ هنأ. »

 م 1ع آن[ لمصم 1ع 12 نم» لع هع ممقاع, 101.38 7":

 ةعن] عدحعمأ 1ع ططما نفأ وه رمعسصم]دعف 1ع صمأ

 فزأ. لكم [دصعمتد هد دع دورا لع 12 محغصتع

 [هرحصصع ءالتماتوتدع لكمصق 1ع5 طصحماق « ءاعوأ امانا

 همست ع د ب آي.22.-00707:, 553111750
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 آس. 7. 110762 (0070ه0ا , ت1, 18. - 110. ا! ةكتأ

 2 07 1١] 56 , عدنا واتم 115 تلق هنت

 العد 0ع تلتف . ممخعع نت دما ععدصعما

 مصع هجوم نلفجأ ةءهثا اممز» !ةتطاع. هلو

 اماتك ]عد طحقطا 15مم لدن اعجاع لع [1ةعتست مدح

 الصح عصا هماعع 1ععمد , ءا ]2 1ععمصد لع ااةفتك

 قكمدصع هذ معتصع نص ة5ع2ق. 10'هتلل ءانق , 7202

 تصع معزطمع [001 ةتتكؤأ طذتطاع , مانتخ طقاتأ ,

 م. 348, 1. ور هنن ]هضم د تفنصت نمعلا ا

 نقولا.-آ. 111. 0070171, 53/111, 17. آس.

 (2هات». هتخ 1, رابلي. حان 23.1 0762 11 0710-

 هلل, 7. 517... 25. 00701, 1آ1

 2م. 357, 1. 4. ةاتنع 1ع ةمع]تتا كا ةعق ![مصع-

 انتمصخ لقصف 1ع دصخسم ععق , ؟مزنعت 11. طمصعب

 11ه عك هت ءسكامتتةكر 1, 217 .تآن.1 2.01.

 هت. 11, و5. ب 1.15. 8من. هت. 11, ني.

 آسدج. ةا1نامع مورا. « (نعماعم ؟هانخع ةلإتت0 ءقأ

 دتص ؟ةعدطمسل, 815 لع ؟جووطمصل رز طماتف 23-

 مرد منع ة امتع ةتعع >هاضع 21780 »د. ب

 آن 18. 2و 27. 11, 568. آ. 22. 007

 عمات, 13. - 1. 23. [طءدطتسس طعد ةقلطقمسس

 ءوا ءمرصماغ مدحت 1عو ةمانظق غ1 غط»عق. (0'1ا.

 ]1/6 لمد ىورتك لع انزدسحت, 101. 14 7", عا لطص

 آكطم] ان عمس , 2121. طةمو7. 1, 348.) آس. 206. طعو

 رصماك ةرمأ ىف محهصو م متعما لحسم آد ممعستغمع

.60110 

 2.358, 1.8. كاتس تورم, 0إت. لطص اكطقل-

 انعمس, 21ءام». 1, هوكب ءا دنع قلكملطقمتل ب

 7. آه. 11. (نةان5-

 دز 0ع ءمءورول, ودمت, 11, 227 ها 255.

 آن. و. 1510.م. 20و.- آند. طبع (نماهطإب ءقأ

 1ع ءمفلنطعع آطص (نهاعتطد , ءا 1ع مدقددعع كأن

 ءك-لعوواتق م. ةؤ5ر. ل آم.

 1ع دع انغ, ظاعاططم»م , ]10د هل. 7. 170

 ه4 ]طم (هأءتطوك 8ظهجلاسعأب لع» © وعاش ءاطاعر

 م. 316. - 1. د1. ؟؟هرنعت ظودمت, 111, 506 ءا

 داتا . عا لونها هقافلاو نع 1551,1, 130.

 آن. 13. لة[ غاخع (طمبمأ. آد اتدلتتعاتنمد لع «عو

 رمز دع انمانحتع, 1510. م. 510.-آ..1و.11نا1ع

 عمنا. (رع5 ؟وعو دع ائذعصغ لهصم 1ع طتسع» لع

 1[[ةددقس, (ةتممأ1. هع مخ 1070) , 161. 24 7,

 عا دمصأ اهدنا مدع 11. (نمسفوتص 0ع 2ع



 الا 141

 ]عم رمهست1 5 عتأك لس ىاأمأ نت د ![هددسصحأ ءءااع

 مماع. (18هن. ©. هت. 1, وج4, طماع 2.)

 آن. 21. 00070, ةنظ5351 , 1. آن. 20. 00767
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 2. 3069 , 1. 6. ((' عدا 1 [هدحححع كات 6١عان.

 آن. 7. نم. نع , 37. - 1.8. 6. 07.11, 682.

 آس. و. 00.711,155. (170هإن. 6. هن. 11,219,8.)

 لدم. 1[ نادم طمعا. ( 11ه. 307 هدحاخ , ن7

 ءاعسدلالر, [01. 155 7” .] حا 11. 007.15

 115. - آس. 16. 11هزن. (نطقمووداهصت , لظكن10) هأآ-

 ماما, م. 31. - آ.. 3. ة[1نامع همصتتا. لح

 ممعصتغمع نلئاتمد ممامتأ ىبإ هل

 عدا زعأ نصع مدعاتعماع ىمدصرم ل1 21136,

 2.363, 1. 12. ؟هرن. 11501 اكطمللف , 21.

 اتناول“. 1, 59. ب آس. 11. 0070 , كتل 30

 1.251. 10101 16و اممزذ 1صاع» من[ ةاتمطق :

 كمدصمصا هذ معجدمدصع هذ مانع ةحصعمع طم

 ممر مع ر هاج : لمدصغ (مدع انص ةهتتاعع) ذاع

 هم عغع طمصم عز هدج طاعص : لمادصمما م دماع

 مص عفع ]ع ىلعمتسس لع ةمصعمتلل عد. 0ص نا 01

 رحمت عع لحس طحقتتتة ءالتأ : ةمركم ا ىرييوتل طخو

 ب باوصلا غو سورعلل فسولا ىلع هي
 - ].. 25. آ.1562 ثعبب.-اآ. 20.1707. 11

 1ع طءودعول, 15:4, آ]آ]1, 15

 ط2. 364 , 1. 1. 0د انا ذ 1ه طحمتعع كاتس ئق-

 2115211 : 3 لاك نقي ىزتلا قى ةكلف

 سورعلا هكلم.- آن. و. 00707, 311,06

0 ,47.1 .1.15.2700 

:507111 ,171016200707 .5 .1 ,2.365 

 ]ي. 7. 007ه, كل , رى. آس. و. 8 كلطقتتب

 11, 35و. لس ]6.10.2 0707717110176 07016, 1

 قار . ب آس. 14. 007071, انالكأال, 38. - آس.

 مملوق : رصصقتو ذأ

 ؟دتتا ]أ هلوق, عا هع نيتت دانلأ عدا انتح لعتصت-

 رعت 0' قةطءما] هل آطص ن5 مل] م ءعدزتزت ه1, ىانت"

 3[هودلط طعص قلممطعت»ب 1ع ممغاسع يأ امل ءا

 16 دوك همصصصت رغم مول 63 12015 : سبلي

 قسيو شويجلاب شيل ( (1107. 50011 نم

 هلسصدلةلر 101.1 ةا,7".) آس د0. « 9"1عأأ 47-

 مهتع71065 همك ر © ءواسف-لتسع ءاعا]معر ءا ]ع دصمأ

 آد مععصتغ ع نلئاتمص مممامتأ

 م. 36د 1. 3. 0طغت عا : داوطالا نطوم
 لابجالا تيتم : 70. 00747, 851, 15.

 آن. 8. عون. م. ]1, 667. ح آن. و. 060767

 15537111, 0. ت آنا 10. 007471, 53577111

 ب 1.12.11هرن. تع 3لهق»50 , لكامل 4104010111

 111, 151. د48 د", ءا طسصسمتفأ, م. 75/4. ب

 آه. 13. ة[1ناعع همجتتا. نع ممقصصعر (ان1 1126 2

 0مل, ثامتا مدحاتعدلا ةععصصعمسا ءةاتصغر ءا هدد

 عم كلع ةماحعما لعم معو 0ناهعاطغق. (1! هرعت

 لكامل هامواعستار, آ. ١.! 5هاتهاتلت, آمنا لمح

 نمل, 101. 123 مكر ط٠زوسطقتت, قام 1

 قرب : (نمصسمسك, م. 372: [1ةهستم [كمدطعم»

 زك كسمملمدر م. 101,130 ءا 137.) (نع لعمل

 متو مدقددعع لمذا ةانع طن ةتصقأ : دانت

 1ع لعمأ يحن [(ععصتصع 76 عس]لت غن عصح عدأ ]عد ممدحق

 مهردععد عج 040 , ه تاغ ءطفصعم د 041 , لات ءقأن

 يلوم مدح 1ع ؟ءعو. ب آر. 14. طدصق 1ع ل14

 هادوأمتا] هع عنك عدا ةدتخا لع هعاطتتعأت

 قرابو ريدسلاو قتنزَودل لها

 طبع ممن م7711 هنأ مون مصدقة وتعسا آصحتماآ-

 دود 11, ه1 لع [آزم, لمصخأ 1ع 8لك [هدحمص

 1 طولت آ1عو لعدح كطقاعمتتح لع 17م 7101+ ءان

 معا: 145 1ردلتاعد دمصا تح نت 29هتعصأ

 اعد ا( عدحرد1ع ذة ةعصلمل. ( هرب. 31. (نهتنكدتس ع

 طومععمل, ظددمت, 11, 53, 55: 1, 26و.)

 آن. 15. آنع طصمأ لح , انآ هقأ 26ءعددوتكع هنن

 مص فام , محمص 1311 لمصق 12 معصتغسنع نلت

 (110. 1810ه هلموآنممت , ]11 , 4١و >*.) حآس 10

 (ع >ن5 هنأ كاف ةحوع ]ع5 طحماع ةشيمع معنأب ,

 خ12 انص لس مععوصتعم» طغصتماتعاتعب ح م. 18.

 آلمع ةهسساتع همتصتم» 5ع اممدتحع لمصق [1هصحتمب

 كسسماعدر م. 130. (؟1هزت. ]1[. (نهتتقدتص لع 2ع

 هعمول, دوست, 1, 105.]إل آس. 3. رد رطكتو

 ليللا , هو هون ذل يماتوتعا“ (نم7هتن, 553513

 7, ءا 1ع معمصمتس ةتلتعع 0ع هتدايز 5ع 730-

 ممرتاع هل طلتعت , نانت ها 1ع ةدتز عا لع ]15 مهم

 ةلاتمص لمصق هع معروعأا. آم ممعسصتغسع نلتاتمص

 ممدامنا كلذ ىف |نذه نمر نمانق هرودق ةانثاأ
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 ممووذلع 15 ظزط]. مها. ع آ. 16. 10ه. 4»-

 ال01. و70. م. 338. آس 18. 0070771

 161.-آ.. 21. 007472, 11.

 2.368 , 1. 3. «لع اع دمحم عوت 37غ 112

 جتاطصع طعالع». 11 1دددخ اذع ةجلم . ةاهقتك , 17

 هت1ءم, م. 56. - آس. 6. ناططغتعاطت: ىأ ةعاضب

 قاطع اه لغم" الهلا" ننم' ةاظقل# ىارلإ: هك
 آب. 8. كرنرع 1ع ةعدق لت 2201 ضابقنا ندر ف

 عوداتق , م. 1 55. - آ.. 10. ة[ناسع ههباق].

 آ.. 12. « طبع ؟عنطع نهف هج ناغ !مصصغ لع هع

 رمت م07 ءممعاتا“. » لنكوأ1 هع 7؟عمطع مع 5ع

 اصمت ع-اتآ محق لقصم 1ع (مجدمنك. ع آن. 6.

 آلهرعج ةطوسا[ث0له, © هو»هماقء, آ]آ1, 2. ]1

 2. 53.-آ:.-10.- 00707, 312, 32.- آس. 3.

 1كوب. 6ممصج». هممطعر 11, 31/1 عا 10/3. ب

 آب. 25. آه ممععصتغ»ع ةلتاتمص مهامنا اًسبلم

 ايعنب ع نتن عدأ ةمملستعةزلطط] ع , مدحعع ىنع ىلا

 مع معا 5ع "ةممم»ا عع هذ انصس همدح 1201615-

 رصتص6. قسما دقن (1ماكأ. تل. م. 58), د

 مهمم56 ع انعم ىعنلا يلم :طدقتو 06 هءاتع

 رصف ةرععر 11 7: ةدعدتأ نص 20102 أ عع 655

 مع ممايصهتأ ماسك ةعحتع لع زادكاتط ءةاتمد هذ

 12 انععمعع لع 1[آدعتع. آه جعدتع 1ععمص يتت

 مع اتماتحع ن ]5 طصقتخوع لخدص 0ع 205 2ج312115-

 صاف كس اععاع, عا ردت عوأ مدطصصغع مدع 1ع

 ا ءتصمأ ءللماسو اآم1. 16 >*, هيأ ءعالع بدع

 مما15 ةتمدك 200 مانع. طبع اعج5 لا مهعاتع

 لختصع ءميالع]ب ندع ]1'دتحاعاتس صحمإتت مذ 5داتك

 ءللمسلعأا, لت اذعب لعدد ءةماتحتاع مدحت 15
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 ط. 35و10. (07ةقاو 111 قرا

 آند. 11 ءامع مدمن. -آ. 16. 1[غامع ندمأأأ.

 11 0إ . 007ه: 11, 2006. حط. صحا نم وأ

 1ع ةدزعأ 0ع بساحو . بآن. 22 . 11 ناعم 6771.

 ب آه. 24. 1707. 00767, 71

 ط. ةجدر 1. و. آم مععصتغمع ةلئاتم» م01-

 اهلا رغبل ١! هجن. طمس 0'كسعمدل ءدجتو , 60. لع

 تامصعر م. 35 لس اعجنع ةموطع) -آب.د و. ةطوتتل-

 [نله, © 20وهماتعر م. 3114. - آس د1. ؟ةذعت

 1ع ةعمق لع ءءانع مماع : (ن ع5 مممام ةلعصتط عصأ :

 جمزر» هىغ 1ع ماسعتعا لع هعامت“. بع مرعماحمدت ةاتلخ

 ادع , نانا عدا ش1 ' ةععابفد تل لمصق [عدطمأ اهعلطا 5

 هدأ 1[ملفاععسصتسغب لع دمرتاع يبنع 1ع اه ةمهع

 ه1« |وهؤ 064هز1ع 1ع طممأ 5207/10, تحت عةان 1

 دانا الجع , مدععع نع هع [عرطحع 0 عقأ وق مططلت.

 (' عدا 10 1ع همك هاك انس مهدفاب "عطصإم]ة عع ن2

 نمدح 6ء] , هظحس لع ؟متعع معووم»اتع لع 1 مائ0-

 مموئاتمص ءع ندع 1ع همحح >6ءأ لا ل

 موق. [كهزعتز !'ةحدصامعع لنتسع اعالع ءهصقاساتع-

 انتم. نع حت دنتغ 1ع مهم ةتكاتدع 5'ةاامعاتع

 0'همامسأ ماسم 50110 عم عمخ ذ1'عومسا لع 1'ةنلن-

 اعاتط, ناتع, 2 ةيتدصأ لعد ءماطح 01:15 31101020102 ,

 11 هنلعسل 1ع طممأ نتا ؟تعصأ هم265 © ةتلطحع

 ةلئس 097 مانتمعتم انج ةعصق ». آبعطط0أ درفما, كال

 رماتق طعامك 211 م3551[, 20115 م3133[ 37:01

 زك 16 ةعصع ع زممملا. ( ؟؟هرت. كستطماو وأو نهتم
 مملعماعر م. ١15 لحس اعداع : ازييمت ىمع |نهلو

 (ىل ةدرغبو 5لديرب ىذلا سنيل زيمب هنذل

 2. 366,1. 5. 10ه. ك-لعقةماتكر م. 558

 1١ 26. - آس. د1. اة[ ناصع ةعدمآا. « 8ات1556-]

 1غ معملمع, ةسع طصوغع ! مع (ثهتتع مدق 46-

 عدمت ءءاذ, امصا ننع اخ اهلك 1سامعاعا9 ل

 آ.. 19. ظ1نا»ع ةهمهتل]. « اظككاأ- عع مدععع نين

 آداحماتن 5دلم , 11 1" ع5 ”ةجم ع1 1ع ؟هزولصق, نع

 امد عزل :عوع لعد 1ةصصعم لع ةدصع 8 هرج طاعص

 1ع عدخ جحاتا دهن لح ءناغ لح آجل طتسك ,

 هأ 16و ةءادتعد هداتلم طدخللغ لم ءقأذغ 0' 1ك طمس »

 (نع ةمصخ 15 لعاتح ممعدجتعتو عرق لت 4

 2.367 , 1. 3. «طه مادعع ةعيوتغ اماننع لتق-

 ممدؤع مماتت" 101 ةمنند ممم نموا د, ءعوانفم

 للمع, طخ معاتج ءمصفكمت د عت» 1ع طقسا ة عع ب

 آس د10. طمجمكمأل, م. 30. ب- آن. 12. 11 ؟هدتح

 لدتا معا غانم اذصع طغلت رمامعع لع ظفلت.

 1.13. «آطبع 5605 وأن ل'عص هل طع لانك

 معنا عملهتعمأا ةحتمتس ؟ةتسعات , نات ن1 عهتعصأ

 مملح ءا مدسامت عما طعوتت عماتز». » لآ هانم" هك هطق

 ممم ةلصحتق 15 1ععمد مثنمو © كمدصصع 1” معرت-

 امعر (نموس» عام" لع 1 ءاماعأ دج اع 11 هم

 دمر ١ ء. (نعموجلمسأا ءعانع 1ععمد عنا عوض

 طعصفع مدرع 1ع مممستتك علا لع 1ءطصمت ننع
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 لع 1جال/ع. ح آس دن. آآه. 1هطاممتت لق 1" عت

30 ,061.1 

 5. 355,1. 2. لادقتل (ظ2ماقا. تنام م. 58)

 لا كافل ا ئأق ل مومعع ننع

 1ع امم» هيا تع 1ع امص 06 14 >كموتتكع كه ةه-

 مرا. ا[دتك ماسمقأ عدس طمحستتنعتلا5 لع آه

 ةمزج1 'هععم»ل هحعع لع دعت, عا طماتك هلم هدف

 ندع , [هتكويحع 15 معمدمدصع نحت 15111 دعرتمم ءدخ

 ماعدا موق ]جه محفصمع يدع هعءالع يت لمزأ امتع

 1'ةعاتمم , 1ع م7: نحت داتا 1ع ةععصعمأ ب معان

 ةامع معلق رحمان“ نص 1471 0 71011 حج آس

 « 0م مع معد [محصحع» لع مانتستءأو 16 عامل عع

 هددت لعاذ لع ءع نبع ]”دكد عع لعد هص عت حق ةعدطط عم

 ه ةناهطآت .١» - آن. 14. طعدتمأ ةزرد بأ لت ماماع.

 آلمجعج ط«زدسطقتت , ق1747 , آكزردل 0131 هدأ كام

 1ع عرتو اوراطف كررتبا زد دالوآ٠ لانك ءدأ

 لحت صغار ع م71. ب آن. 2100071015 , 2100

 ب 1. 37. «])ةهصق 1'ةنتوعمأ ع5 طمعصلتدسأك ,

 هعدصمأا لغوزومع عادت يت منعلاع 1ع ؟ عاتق

 لعدم مص مد عممسف لت مهرداتغاع لقصف 16و حمو

 01165 ٠»

 2.3561. 4. (نطغصعالت :ننيبلا لعجو

 صف سرع ىبب هنذل ةريتكلا عانمالا 5 نهب

 اهؤيلهد ىف ىار دق ناك ناو هل لعنست
 دليلا ىف ,ءامرجلار نافنرقف ةىلع نادت تاعقوم

 قدنف نناكاصنا ةروكذملا رادلاو ةيهافرلا ةياغ
 مداخ اهزيلهد ىف سئاجإلو نيدكملاو ءابرغلا
 سيل اهنا هربخا اهنع هلاس نيحو قدنفلا
 ىنيعم بر اهلا 1. 5. ةنعو رصقطا 515 18-

 ماعدا هداسع كلمملا كلمملا تكلل ةعمق

 هوا امدزمادتو 1ع طصحغصع, ءاعوأ امانانتتك [

 ريمتعل. (؟؟هرت. ماسك طقتتت, م. 363,1. 21.]

 آس. 6. هر. موس هس. 111, 2. 1, م. ةلو.

 آن. 8. طعزعحسع قعملا ةلص وع اتمانحع ةنتدوأ

 ق-لعدودمأ 2. 127, 1. 23, 0355 11255

 صمحتساغ ند 11 لمصت. (نمدحصع هد معانا 1

 ماس لمص 1' كصتاما. نجوما. زج. 13,1. 5

 كس اععلع, 8ولطمحس همرعا] ع ةلص دصع م56

21211. 

 ع ءمصتم امتد هد 1م ”عءمصصمءصقع لع ]لاء

 مسمع لع ططماتلل , ءعواسذ- لتعع, ذ ءةتتقع ع5

 رساتقعم نان لل دح 'هحئدتأ دنا كان مم" عع ب هاج طاع :

 لع مرسرمامتك ةانع 12 "6ءمصرم قع لع اطلاعات

 ا” صوب ةتمجأ مدع 1ع طلهتتلط. (نعانع لععمتغم»ع

 هرتستماد معانا هد مادوت عع دانت" هعانح نان1 ةمأت-

 ندعصغ 15 ماققع ىلع لأ بسنحأ, مه :

 لتك : مادتقدع طلعي مص ماع» ةجعع تتر ءا 1

 مغاصطات عر ن "جتذود لع عد دعاتمصق ]هما عاتق عقز

 ورع 1عو مممأق : مانتقدع ]نزع ءماصرم اعر» 336 اما

 مع لتئوعمأ هتحاتتع ءكمذع نع : مانتقذع التعب اع

 ماتصتس. [اطص ق4لحصطدس لتغ : آاددصف هءانع ماطعقفع

 15 مرصع ءدأ ءءالع كنت مار طحقتق 1ع ةعدق

 مدغ عانت لكتسص رعت. ظصلطسص 11 5ع معتا نتع

 [1ةسسا هتان هدام كتسع : لع مصحح هتك ةادعع 1 'هتكع

 0ع طلعت مم 1ع ططقاتط , ءاعدا-ة-لتمع, ع

 رص عا أمتك دات مرح ءمدتماعر ءل 33 80 ءاتل, 8

 ءمصعست اع عدحت عك حما , لع نحنأ 11 ةحتدتا نا متعصغ

 1عصصها]. طبع محمأ نسنتحأ 0111311 310125 16 ةعاتق :

 لع لتو : 1'دتلع لع ةدتعتي 7ع هس//(, هدح طاعم

 طعم دمع ةانأ106 ءفدحصتع هئ0عج ءا 1ع دصما ىلع

 0 ةطق بيطقل ىلع 06معدكمدتا لدن طصمأ وصخ ب

 ونت عيا معاسمصعطغ , طحقتق 2-5015! عج 01. نك

 هع ءيذ 1ع اآةصعدعع ع5 طقطتاةصاق لعق ةللعك

 امصلتك ينع.1 ع5 لنعاتمصصمتمعو دع "عرا عطط ءدأ

 موق هما نكدعع لن دخما بسنحأ.

 8. 372 , 1. 4. 1115 عدا 1ع دمج عانع 001:1

 16« (نوزرنعب ب آس. 10. 00707, 353512, 48: ا
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 8. 331.9. 11ناع مو“ « لحم طصتلتعات

 لكتسع ءةموحمسع ه1 امدح عدم ]ه ممتع ىاتت

 نص هاطعتدل مممتلع ءمصحصصع نضع زعاتصع هاتح

 امممطع م. ح آر 114. مون. هت. 11, 151. -

 آن. 19. آم ممعصتغمع ةلتاتم» مهمات اي ننجح.

 اك هزنع 1ععمد 5'ةمزستع ددع 14 قاع 1 درب

 6 لطف. تلك. 205. اة[ ذاع ةمدقاز. ساس

2070711 

 85. ةوار 1.8. «11ها4]: , هتتعع زنك 37230

 انعصأ هحن لتق]ءعاع لع آه مط لع اآكملط. » 74-

 101, هكعع آ[ةعقاو مدصمتأا ماسك دقزأغ, ءا معاتأ

 ماع "عوعمدلغ ءمرصصمع دصع !هرحصع 06161306



 اا ١ 14

 كاع ْذ 1'ةرحانن لختصع هرمتصتمد لمصق انصع لتق-

 هتكدلم» ءا1عاعبدعي س آر. 26. 11هزتعتر ةادلع ©

 عممستسمت "عمر 12 طماعر م. 355, 1. 15. آنع

 ممقددهع لح (نمهبب قا آالتكتكلا1آ11,

 2. 328, 1. د. 0ص اتا ةله دمتعع لنص تقع

 ما15ه16: ىلع لبسي ام ءايلا ختفب ةلبسلا

 براشلا نم ةفشلا . -1.. 0. 41115102 اخ 007“.

 117,121 . آنعو 5 نيب نلأو ءا كانت. ةمصأ معاق

 لح (60هسر ك2, 21, 25. - آد. 7062

 110011004 ,17. 10 , 20. 7 آس. 11. 007071, 011

 مورس آن. 15. 0007, 2311, 37. ل آن.

 ال[ ناحع هم«. « ط[دنتسصاع ؟نعتاا ع, "هدرغع ءان اعمدح-

 معانقعر ءوأ طاعص مدمصص ماع ذل م١3 16 مدتنحع

 لختسص معايبف ب ءالع يملأ نحئاتط 16)1ال 205 ط٠

 مقكم) رصع هاج , 1هىودع لع صدع ممعأام عد 0هدتأع

 هرج اعدملمسأ ]د طحهتس .”٠

 82. 35و, 1. 1. 17065 000707, 555111:

 آن. 2. 707. 1510.11, 277. - آن. 5.16

 1610. 11 , 25. - آ.. د1. 11201 آكطملاه , 1.

 ةاطامود» [11, م10. كرطنو 1ع مصمم: مجعملا , 310-

 اطقضسخفمت ةهزداناع :ركذ ىلع انه ترصنقا| اناو

 للاب بيهص ىدرافلا نايس رساي ند رامج

 ىناهلا ةفيذح ترالا نب بابخ ةريرف وبا
 وأ ةيضاسخلل ىنب ريدثق ىردشل نيعس وبأ

 معلص هنأ وسو ىلوم ةبهيوم. كطمح طاطقم#
 عدا ممم عد ةد لع !'طغوتمع (للدسندحأ , 101.

 اموت“. م. جدا ها !!هكزسع هامططعط , طحقص. لع

 18 ظتطا. صممها. ةانمما. هع صب 65و, 101. 218 7*).

 كرير قسمت طعص الوقت ؟هزتعت اكاد دحأ , !.

 م. 485: 1!«كرزتممرم 101. 157 طخ و 11 ءوان طصمالا

 خذ كرم. كدلصتمم , 1ع 2ءروعر ءعوأا طصحماا ع 5

 هان 306. ( آدحتمحأت , م. 202 , 1140ه 1. 2017*.)

 كم]امتا طعص كتمحم , 1ع 6ععر عوأ طصمالاأ عد

 38. (31ه4ز ممم !ه1. د5ذو ؟".) ظعاممل طعص 1ع

 طمطب 1!" قكطوتودتم , كما ]1ع محمد عتتتم كدت 220-

 ماطقاع. (ةلدحتةحتت م. 176: 11074, 1.160 7*.)

 كاتس ةقطمم [1همعزند , اند ع5 مانف م1 نطصعد [ة-

 ممل عمد لن طعممطغأاع , هات. 1138131, 766:

 114م, 101. 2117". [كطقلطططوط طعص ةلقعفلاو

 ممقتاتمس ةاتتحتع لدن دمت نتن ءأ]ع رزوتتا هدح ”«-

 معالم هند اععطع. 0م ؟هزا 1ع محغصتع اعدم كن

 لعقؤاتقو م. 97, «آ مآلتك ط5, م. 502. 0

 06ونعمع مدع ىعملا ةلص 16 و هن 10160-

 ةلاتمد مللمعاع 1ع همصح ةتص ١ عئطغع نانأ م عقأ

 رجدك يكرمصسغعر ءا نحل هنأ ةمانق-عماعصسل ع.

 اتمع ءالتموع ةعدطاة طاع لمزأ ةدتساماتا ةاسع هلع

 محتئةزاطاع 1هدودنع 12 م26ممدااتمم , ءمصحتصع

 يام د آاتعت ةحوع 1ع ممما ىلع مةدعصاع انصع

 مهعامع ءأ ال12 5 همم اق. اكد هللعدمت4 ب

 اعد ممفممدلانمصق نتن يمستسعما انصع 01عع-

 اتم معاج عمار, لكدصع طحقصتغستع هصقلم عاتع, 5

 مهقذدعم لي رمععطع نيت معداعحدع 1106 لت

 ردماتت طعم ب ةتصقأ هدد معاتأ ةانمم سعت 1

 رعماطع وعاعم لمصخ 15 مممممدزانمد : 1عآر ماا]

 معا طوصاو ووعي ب آن و. (نعانع !محصتتلع

 وع ان0اتكع (ن07ه, 11, 151.- آ. 11. طغت

 ءاطق 1كذتأ هطوعت عع !هرخا طلعص ننع [آ1ةععاط [هلأ

 1ك 1ع صحغاتعم لكحص 1/11. ( 1! هيت. ك-لعققاتك

 72.170). ب ا. 19. آلهإ:. 11. (نةتتفدتص لع 2ءم-

 هوتولر ةووهتر 11, 73 , 70.- آ.. 23. ةمدنو 1

 101 ىدنزالا» 1 هدأ هزهناعتس ورموبأ : ء'ءوأ 1

 ]1ععمرج لكختص محقصت1ةءلا لع 81هاطقستةتل, عا

 ودا ع نتع "ةرممدخاع (نابغتعاطت كان 1'ةتام-

 راف لع زدزدسطمتت. (1'هر:. 11. (نهتنفوتس لع 2ع

 هعمل, طوومتر 1, 82, 83.) عا ةكصحتخ يتتكامتأ

 1ع الدتصمس , عا 1ع مجمأ ىذلا مع مهم مما ع

1 

 8. 3957,1.7. 1'هإن. مانتك طقتتكب م. 241: 6.

 بن. 11. آط65 203 برعلا 9-5 , ؟ انآ عمخ

 لتمع : لمصق 1'"ةصعتعمسمع !ةصعانع. (1؟ هزت. ك-لعو-

 ةاتقر 2. 375, 1. 6.) - آن. 12. 1707.

 هنن 1, 377. - آن. 19. طع ما نصت ه1

 يم عاعمم عدا 1ع عضم نحت آنت عدا هلاسطنع لقصف

 1 لغطظصتاتمس لدن 107ه, م. 200, 1.16 , نينت

 عدوا هعالع لع معملمعع 15 معصمذع لع يتعاون انه

 ندت ممجاع , طمتعاتج مدن" نع 0عقءس ماتم نان هد

 مع 1ع [عمدتل مدع 1ع محمأ معمم" ع. (نمصصصع 1ع

 ا عماع لس (نمردص لمزأ عير عتسحعت» 1ج ؟هامصاغ لت

 1نورماحتعتع لع ]ح محمحصتغمع 1ع ماسق ءكمتععر

 هم ]1'ةممعالع صن 0165 ]ع5 !هزه نان'مص ]1ع

. 



 + قالا دا 145

 6 هج هت“ 1, رانح) حاس 2(

 طروتن. هت“. ]1 , 55

 21381114 217 نونا 607ه 1. 28:
 آ.. 5. 0طغيضعال 1متأ معصدقتلانعل“ نع أ
 لكمال وأ مادمت م50 , م5[ هج ع]1131176-
 رصعمأ, لع مانتمعق ةرتقصأ ارمتا عع ننأل هنا
 محم عال 0112 0811013. بح آب. 13. آم منع

 نلتاتمص ممدعامتأ ىلعلا جان انعت ع وول 6

 مالم هموت زعمأ لع 81ه[ اطحصعغمز !هتحصح صح ع ,

 نتا مصاص 1ك !'ةطمسن آ20ه121, ءمصاعتت

 ممخختس خطو "1" ةححطت (76انع7 كن( عققاتق

 م. 2935 1. 10), 66 اع مص عسص ممدخحتم لخ-

 طمع 0طدك , 3خطمت 8هآمأ' 1ع ؟0زةهععاتت ل013

 كمت [ت056 هوىالعأب ىييسومجتلع لمدختا ه ناغ

 0غزذ نيعفاتماد, م. د11. 9. طبع معرف داتلكقسك

 ندع همانك ةحمصق منامطات عم معصرحاطعدسا لكب

 مدس لك ىف , دع اجماتجع ]ءاقصسعا ؟لءمعأ, 1. 0
 1.14. 11نانع 26260]. ح آب. 23. طع دما
 ةغل رصف وانه لمصق 12 منعا 0 نانا هر --

 آن. 21.0070 51, 100:

 5م. 38و 1.5. (007011, 11111, 3. آرق ت02 111[3-

 انمرد هدا يمعاعسصعمأ آح مدحغصمع ندع ءعاأ1ع نحت

 ه ناغ هيماتوتغع كنلعقودنك, م. 365,1. 20.
 آل الهمز ( 1 ماكأ. هنا عه ١ 58) من1 6ع

 جفملا ةصمامع 1 ععمد عمسأ , ممعع ننع 1ع طماط

 0'ةعاتمرد ماسمع 21112 6 عمل ه1 31. 11عط-

 معصم منا هطوعحت عع ندع 1'ةاتاتمص لع (ة]عاباام

 مهوأ 0'وععمرل جحعع 1]جمزل. (هدصتصع [0115 5

 رمفص 15 تاك مص عدا تما 1ععمص ب 1005

 ةعامصق طاع مه165 3 صملسع نع عمبلا 11 65أ

 ات ان ممم ععاتمب 1ةتلع مدنع نص ءممتقأاع ءا

 ماعدا مدق لع اه ماسصع لع [[ةصس ]ع مما

 عمل راتسمع 376 عمدلا هأ[ 11 ةعللع ةواتك عدا

 ندع ]ع5 مساعا نتن م"6ءنلل عصا ]ع5 ؟عرجق ءان

 نت معمل ععصم عجلت لعو رصماف عاذ نسع : «ز1 >6-

 كام, ل كلا, ءاعع» طع م06ةءصاعلتا مق 016

 ماصعق. (17هإل. م. 18, 20, 27, 20,3160
 80و, 108, 153,295, ةاع.] آلي. ا ٠-85

 ه7. 1, 620. حط 7 (*عوا نت قة طمات 2ر0

 ةماجمومصصقتا [[خععاط 0' هجمت ؟هدلس ة'ةعاتقإم-
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 لات 001 14 خام (1عد ]عد طواقتل] عد لت 80-

 مطغاعر مجمامصانأ عد 37. (808031[1, 255:

 11« همر 10]. د 58 *.) 1[1هلطعتاذاح كلر صقل
 ونانأ 5 نامتاأ ءطقعوف 0'ةمزع» 1عق 0 ندم "ءاطعق

 لعم طوممعستاعد ممعصصت 3 72507“ (وس بنحاص

 هنحو معي نيقفانملا 3 معلص أ لوشر

 اهو, م. 200, عأ ه-لعدةماتقر 2. 472

 1. 28), عا ناتآ 5© ممم ععات مهل طعم ءماتزر» 3

 اعداماتمدم ةهنتحوتع]] عد ]'طمصمصتع ءوا يوذغ

 ( 2[ وجرت هدأ , 1. ع. عاب ءت-0 عقوانك , م. 303,1. 15], عقأن

 رحم عم 36. (اادسدلل1 , 2. 209: 110017720,

 101. جدد *.] قهطمات ةهتل هلططملست سنتر ةاح

 طوامتللع '0طمل , هحتدتل ناغ معمح هونغ ءمصحتسع

 ةامصتل عدعم»ع امم زعتصع , 22015 111 8620123-

 مهعصق 1 طعمماطغأع هذ لمانقع هج طواهتل]لعق ,

 تما[ عد 64 ها 4 (لوح هلا, م. 723-:)

 قطمت 11ه:ةهتطتطو عدا ع دويحتتعتس هنتواتعأ

 31هطفسست عل مدعام 1ع مموصتعم» لع ]اه محفل 2لنع

 لمص ذل طحمتتتساا. ( 11. (ن. لع 2عموععول , 25501

 111, 3د4.] ثدتع (نهءطقتتا 20115 2337015 0

 مس اهمادحعع. تنس 1ع اناعع لص الهلزسم هلهلبس

 زهق, كام لمصم ءعانع طماع, هرج طتعم , ةعامد

 ل ةسساصعم , لح 11هلز نم هلملءأ» انت“, 30م تا [1ةهلزأ

 اكطماكر 1. ء. ءا 1, 38و. كلماعع دصقض. م01[,

 101. ال 0”: كوأ ةركذتو بابحالا عمجت هنايمسو

 يابلالا همه آن. 55. 0007870, 57111. 27. ح

1:20: 00787: 1 

 ا 580.1 1 اوففعتل وأ عمات" اوففعتتل

 ىرصتسع 14 مميعاعدأ م11151ان15 115115.

 تر و ب1 تحال 3: ا 15 جالو

 جارخ نب عما ءعدأ معاج ناصع لتعم نص طفصسمع

 وانت دع اممدتجتع ْن !'ةتقع لمصق اهدتاع5 1ع5و مدح

 كتاتمصق. [[هرت. ماتتك طوق م. 393 , 1.1 تان. ا.

 « آب انمرصحصع خ12 طعمصع صحم عصاعر هاج 1210-

 دمصعع ناطمصأفغ, نادت ددتأ ةطمرتعم, ضاعت 1طقاق-

 اع, ةصممعامص عج م. بح آن. 0 آب هنن[ عانت كلن

 (06دوتراعتءامتجع ةدحت 1ع (نمزهبن نت ه مماتت اناع

 فاشكلا , هون 7ةص ماا كوع. (11هرنعم كل

 و70007. م. 301 .) حاد. طاق: ىسلاو. |

 110. « ((' عد 1 !محصع لئساعصفتاغ». ([! هرعت



 146 قالب نا

 دع, هد هللمصأ موتك 1]ه ءفاعر زل لعدءودلمتا

 116 عوومت "عدم عاج.

 2. ةقور 1. ده. هر. ةطماتا فلق, ©4007.

 اممم عاتمد ؟[دصعمتمع ا[. ]1 , م. 100.- آس. 5

 (ن0هر تح , 6. - آن. 17. 1! هرعت ططواتل لقب

 110. م. 1 هج. (ناط غصعات للا اشلا لها ناعيم

 لايما ةينامهرجلا نيبو اهنهبو برغو رصمو.-
 آن. 22. 000787: قنا

 2. ةومر 1. دا. (00هنا, كت, 06.-آ. 15.

 آم رمموصتفمع ةلئاتمد ممدامتأ ةناداعلا كك

 آب. 21. آبع وعمق هوا : هازل ة'ههتت 14 لع 1ةطع

 رمت , 16د مصحح عطعم دمحا ماهعقعم ممانت" !'طقع

 طال وصحعصا عد ععصفمدلر ءدحع, ممادع طمعاناتتع

 ]”لحسحسحب ن1 !هححغ نحع 1 عر نقاتل صح هن ةع ل عرمهانتللع

 ءمصصرم] نا عدم عرجا بح ]ني 22. 6 هيقاقا. هت“. ]11

 162.- آ. ىقكر 701. 017. هتلطعر 1 ب

.10142 

 5. ةودر 1. 3. تدع 1عو ل16 معصاعق ءغم6-

 رصمصتعم لس مل عسمعع ةهتتجو نع]] ند ]'ةتاعاتم

 جاهلا هلطسمتم لمصق ءع نقاتل ةاتئتانر 70. 1111:1-

 طقتضلت , !/”هرموو هد ك7 هطاعر ,١1 7. 363 ءانةاتتا.

 - 1.0. ثان 1ع 88ه, هزت. ةطوتتل 60ه 1.

 1.160. آزوءوم: ةيكلا. آب. 11. 0طغتعطت :

 ةكمب ةرضع امهملاك1 6 (20ه2, 71.101

 2. ةود , 1. 4. 3[ نامع [هماالا. ح آس 5.« 201ت

 1؟ مفلعكصموع دعدل, صمد محق ةلص ك5 ةهث-

 عمع» اعد ةللذتععو .٠ - آن. 7. « ]ن1 هس نانع انت

 ةمان]2ععق, ةعامج هع نتع ادت هق صععت 0ع [!0>-

 تصغر هعاتأ نات اعدم, ءاع.» حان. و. « آعو

 طرمم عما عد ةمصغ ةقدعت اماحمغق , عال تع ل5

 ةؤرصعاتأا ةدصق منعم][ مرت د. ع آن. 19. 0070

 11, 106. - آس. طز هنتطمست ةزماناع, هو

 ةقلشل ب 1و رصماو ةمان اهمايأ تناك نآو. آه

 مخعجصت ةرعع ؟مدصصصع لم ؟ععطع جوخ, 011 602-

 اسمتسعر, ةلوصتلتع : ةععمدعادع» ةحدصا 1ع اعحصعب

 ددصق ةعمرجل ناله !هرحصحع ماتتك هان 220125 281-

 1هتاع لدن معانا. ب آ.. و2.1! .1ع 10701.11

 آن. 33. 007011, 11, ار .حآس. 27. طبع عج

 هدا: 1ع حما اجاف هوز خاج مربعا ةرعع [هدحصم ع , عا

 111/7 ذل طح صنت قا نحن عم ١ تعا لع آه متسع

 ( 0. 6 هست. هت. 11 , هدول, 70) , هه طا عط

 مع, ةلطص لع دع رحدق مدرتعم ةمح ثعمأ ة1ه 06-

 ممدفع ععمفمولعيب ح آه. د2. ة1ناصع 00/7.

 2م. 383,11. ط1 ناعم مما. اعد. هرعت

 اع 7 /نل, م. 203. 0م رم كاع 1عو مصحغصعق

 ةيعصوم]عق , ءا 11 !هسسا رن تعد إهععم 1ع طحما

 فرتعاو وع 1ع دصمأا فرنغ و. مع ععممعع لع

 ءمصقاسنعاتمب دع اعماتالع ةهنتكذإ عر عاععز ص

 ىملعت نص يعصمأع, انغ ل1 انعص 110

 0071605 , 0 , اجو : مجورجما» 7.كو واط قو تا

 مز ةمز)» ةزيمط +0. 775 »عملو مزز مط اطول

 رميا نفدوس» 8080 زي 0ان دهن 2م مدون . بح لع

 ل[ ناعم مدا. س آر. 20. ؟هرنعت كنلعقةمانكر

 م. 645. ب آن. ه9 , ©. هت“. 11, 370.- آس. 0.

 هرعت 1'1ا”ولس عا هتغ , 7. 1 اي. بح آن 27. (00-

 7211 ل

 2. 3841.5. نط ةيتعانت : اهتبسح نفنغاو
 هعم لكذلا ةهنغ . آن. 11. 00701, 571 5.

 2.386, 1.18. 2. هع 11, 885.-.

 آمر. ]طع اكطملا 1 عوق 10101. 81007. 1, 500 بس

 آل 22 . 11[ نارحع عمت! كره معدن غخع نلت المح ةحتهتأ

 ثكافلا ةحوع نص 716000, © واتت عدا ءمحاسدتسع

 دنت مجناع. « 2هدنقدع اعد ءطوطح عوتتج ع5 1ع

 لفوع»ا ءا ]هتكدع ]عد مدلقتق ممادع ]ع5 زعبصعق

 116 البإ

 5. ةقدجر 1. 2. 11ناسع :هموعمجا]. حج آس 3

 (نمرص ممدتخما» صرح[ستص أ نع هج زعاد 0'ةءاططععدر

 لمص اعوسعا 1ع ملمص لعتعسا معاصع 551 معانا

 مصصتخع» هنتج لععمت ع5 مضسخند لع 1' ةءعطتوتت عا“

 تساي. 5. (6 ةمرا 16و 7625 35 6غ 36 لدن

 ممقسصع. ب آ.15. 11ةامع 2100

 2. 388, 1. 4. « آه د غرع لعق 71115 », ء'عقا

 ]ع مدح نتتع 1ع5 محاتختاسصمصق لمصصعمأا هذ

 1[ةءيدع. - آ.. 6. ة1نانتع م41. ح طع

 31ةدحع مد نانو. (نع5 رعد دمصخ لن مفعع لع 110-

 اممم ويل. حان و. كدت 1ع ةعصق لت رسم( اينللا

 مما. م. 33و.-1:. 12. ة[ناسع ءم7711. (بعو "علق

 وع انوعدأ 7 ءان»دعأا ءللمطب 101.15 7" .-ط. 15

 ك1 1 ا ا

 مسامع, ], 50و. -آ.20.آع 1201 نعصأ

 كمتأ زعأ ةحمتس 1ع دعم لع 5م 017وو, مهمعع
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 مهتسع لع 06كامتق. ع آس. 11. آاوو جراد

 آن. 20. 1[ نام هدانا. - آ.. 23. آراووم تيقنحا.

 5. ةو5ر 1. 6. ة[نامع ماد -اطسدد. 0م

 1 ل ا لل .نقلا ىذ

 لجوزع هدأ وه. آن. 19. 12700. 07“ 11,

 آم ممعصتغ»ع نلتانمد م0011 رفع. ح آب.

17111 ,007072) 

 2. 3و6 , 1. د1. آه ممعصتغمع 601انمن 201

 الأ ىقلل. ب آن. 13. 2عم». م. 11, 346.

 آر. دو. كم قاعات طعم 0طن , هز. 11 عزل

 0( هوءآتعاءام لع» نامل عسر 1 , ممهدتت»: . حط 6

 ا1[ناصع ممر. ة«ددصق ]د مهعصصتغسع ةلتاتمد هد

 مادحمتا مهم لفامعاطغ ]1ع عنك. 0 ءمصصمأللا ةاتل“

 امد تضع [1عااخع يدع 8[هدهتجدل ةهلععدوو

 قلخر كمصن آه مامتصع 1ع تالت. (١؟0ج. [1' كاب

 0 ا

 5م. ةوج, 1. .١ آطص آكطمللت عدس, 12161.70

 1, 5ر , كاع عانع 5ندصعع ةمانك 1ع دمدح 0ع

 ةيجبطلا , عا صماتق ةممععمل كح طحغصع اعتق

 ندع [[ةسع ه مالك ]وو هعدا يتعقانمصك 0ع

 ل كال رع]1 علعالق عر انت مرح عصأ 1ع مد

 لع ءمااع 5ةمصعع, كهصق نص ]8ع كلت عاطوتل

 رحمت كك عم عأن ز انسخ ءمردقاحل اع مق احصص عل طعم 1" 223.

 آند ؟مرحصع ثحتعسم اخ دع ةهدنق ادونعالع [1ةعاس

 0 منو عماغ هع نتعقانمصك ءوا صم” نصاغع

 خذ قطو ظععمع طعم آ8همء1ل. ؟؟هنعت هع ىتع لثا

 3 هعا نعول طع عطل : سمحت وبأ نسجأ نقلو

 رادتقالا ىف غلبو داجاو ىواتفلا ةنه ىف

 همحو نيرد نب ركب وبا ىنعم ا انه كَ قباسلاو

 ندا نموغو نحدذلملاب ءامد بناتك ىق عن هلأ

 ىالت ممم مث ظفل نع ظفلب ىروذ نأ فو

 نقنملا هامن. 1)جصق ]12 زم 1'0طد» مهتم [طص

 [كادح] ]عدص عا مدن" 56 هنأ , مح 1013037 1ع اناع

 لس مخعستعم لع ءعو انحععق وص 1عو 05

 0ع هي فافطعع عممصسمتسعم. [1دلزأ اكطملام

 د مهاطقط] يدعصا تن عم نع 1ع لعرصا عرع لمضف
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 2نووأ 1ه اممتعنؤفسمع ؟محصصع , ءأن 1' ل11[ [دتا مدهاتع

 قلت ءممد لت مطب

 م. 393,1. 1. 0طغتعطت : لاعفا برقلا
 ةيرق اهدحاو عذ »أ نم برقت ىلا وبلا. 38

 7070. « لكم ءصاحخمصأ ءا عج دهتامصا», ءاعوانمع

 لزعع لمص [هاناعد 1عو مصلتاتمصق ءا اماناعد 1و

 لفة معاد عوب - آن. 2. 1107. 007011, 1:51

 1. 5 هغ 6. نطغضتعاط] : امي عرفت دل لوقي

 بي نقف هتّميهو هسبلم ىف روهظ هل نوكي
 اماكن زال ميمي نوكي نادت وشاف :لقتو ,كتط
 ذاق :ةعقتملا ءاننلا ؟ةالطناف ”ئذاني نق انك
 ةيبيصم كاجاق ةتعمس. - ].. 16. (هدحصع1اعأ

 نورمطع ىف جءدأ لتعع 50707007167, ءأن كالا

 ممم [عردصع ةهتسقأ 1106 لع قلخ , نهعرطمأ معاتأ

 ةارتع بمقتل نختم حصصع 1ع هممعلم» همه 0-

 مملتإ لح طع , مدتخعع (ت'ل] ةأ روصل فدارم

 لعفلا. (؟هج:. ]طصخقلتل 007717١6711017 ىانم» ]' ل |

 رك. 113 60. لع 81. اطتعاعمتع, م. 14و)

 هسا. هن ]1 , دود 3 , طخ 1 . تح آن. 20. 00707

 ركتت , 3و ءأ دك, 37. آ)ةصق 165 لعاتح م35538ع5ر

 آ1عو 1ععاعدمو 01 ةعصأ عأ هلم ماعصأر, 1عد تنطق

 1 مععصحتغسع مرصع ]ع5 ةتتاتخعو ]ج2 "01516

 (110. 8 ءلطقلاا , 7 3 عد لعتأع عمح

 لممزاو.] غانم 58. 27من. م».1, 6

 2م. 3و4 1. 5. الدقألظ ( مانا. 11. 60

 مع ممعاتع ذ 15 1ععمص اهوشنا نت'ءا1 همصقاتع

 ادع ]و ؟دتجاع ءمصاعع ]ذ تسع ننال ةممعالع

 فاوصأ, عا نتع 'هساسعو ممدسس عدن اوقا. 6

 لكمصتن هص معاتل دمت 1' عانت ءداتمد 1

 هر 111, 117, 1165. اادفتل معمممدع لع اتم
3 

 اهدشنا ةلح ممعصتغفم»ع مععومدصع كت ؟تاتنت

 موقوتك, هع نحت كمدصع 1ع ةعصق : !'ةتتاعاتت 06و

 رعد ند ممامصأ نا م6ءزلغد. ا[دتك طماتك دع

 سمومدك مودك 3 هءالع ةؤفصتاف ييععمدتجع لع 1

 مها لع ط[دصم, مدان 15 ممدع تسصقعر ءا لع

 (موو-اطمصق مممصتنكءعاتك ءمصلعمد عمغ 12 1ععمد

 0ع لع ةدعرت . قز ءعمعصلمسا 11 [هللقتا !هتسع نضع

 مرممععاتمس , طماتق من1 ةعععممم انسع اهّنِشنا

 هأغ امحستمع : 1'ةتياعتس» لعق معو يدع 0'هطلتع



 148 ١ قلل دل

 3 مكفالا ءامكنع, ان عمصسعما 1 عات

 48 كرحذ, كقالا هن كنع . (1:هرتعت ةستكوت

 7 هات غطت , (نم1 عنان ددج' اه ]!!ههل ]معمم ل' خدحح-

 ممسملعموقر ١ 1.) اآ”دصق 1ع ظتامط هاموامتت 1[

 [م1. 205 اك, هع رعسو ظظتا مدصاتع لختس ممقطمع

 هالسطاسغع ْذ نا ىب نرخ . ب آ.. 30. 00-

 13. ]ءاطعط] ,

 ل65 !16ءاعمتو (دطصق. هلع. طخ 742: 10114

 020000 لقصف ةهدح 07

 ممعمداع نتنع 8[هداتصح طغعص طزوصلملط ةهجدوتا

 ءجم]1 16 1ع رحمأ بصن , 0825 2 7235538عع لت

 (نم07, موق“ ةياغ. 06 3[هدائسد محدنأ لمصق

 ]ع ر“ هزفعاع لع !'طغوتمعب. حاس 25. 007ه اك

 8و. 1.230. ]د معسصتغمع ةلئانهد مماهنأ

 نوعرسي . 7[دامع 1ععمص ة'ةمرادتع ىدع 145 طحق-

 ماتدعتأم لع 1[هاأطوصعنمأن. - 165:0. 0د ائددتأ

 لمصق ]15 مرخعمتت ندخع نلئا102 لببجع : 20115 5

 داتتاا 1مد دحمصا 15عام لع 8[هاطم تعمم ءا آلزوتتح

 8. ةوور 1. 70 هانت ريطم ىنب ىنيسلل

 11ه معمل, م. ايد5. - آس 8. ة[اغامع اطمسأأ.

 (ع معد دع آلا لمص 1ع ط1هججمعدل , 7. 552 . ب

 طمس لمصق ةمدد 507

 آس و. اطدصق ]ح ممعسصتغع نمد ]1 محمص واتمنا

 16 رسما هل .- 1. 15. ؟؟هإت. »ون. ه>.آ1, 62

 6[ كسلعوقاتك , 2 56. طب. 11270.61

 ةمو.ل 1. 53. (ه7جمدكر, م. 580. آس.

 رد“. ه7“. 1[, 1 20.- 1010. ]ع5 دصقطا 1 515 0ع

 11هاطحم مفتت ممصاعسمأ , هن اذعد لع ليق , 16و 2ح0أ5

 رهاؤ 1| بحاص لاق: 1" هنأ عدع لع ءعأ هاناتا28ع

 هدا قطمست ظععم» 8[هطقسصحصت عل طعص قةطوت 110-

 طمس ع0 قل ءدمتست قلمصطدسب 11ة0ز1 اككطمتكو ,

 اء. [اطانمو“. 111, 55و. ح آس. 28. 007ه

 550 ا 1

 2. اون, 1. 3. 170م7. 007071771170

 هو. آو. 67م. 47. 11, 213, 1. ب

 آب. 13. طدصق 1ع ىت)عل هد خت نيبع وبأ ركذف.

 آرعق زن كءعمصقات] اعد ه'هءععدمءعصغأ لع ءءانع 06-

 ظصتاتمد مدععع ندع 8[هطقفستسعأأ ةندتأ 04-

 1ةرحنتت ءعالع دححص] نع لع وع رىةانرخب. ع آس ١

 ق4 ]5 مامعع لع اًيكتم آه مععصتف»ع نلت مد

 رمدعامتا ايككمر صمتك هماعع 1ععمص عيا مصقت-

 صفع مورس ]ع5 طمححصتتقءعصللك لس كاع, ءأ مق

 !'همانءكو سما نب دمسل نامالا نم نقنملا

 ةنس' وتم ا 0 فورعم ا ىوغلا ىرصبلا

 نبال نحالملا هيي وهو ةياقلتو نيرشع
 ددرد. نرد ممايضمتا دصقسسع كمزتخع لمع 1عق

 111015 نامالا نمر كانك امهحصتصعما 1ع انادع

 مجرمج  عصص عصا لع عع يدع ]' دما عاتت" ه عمصتس 03

 اه ةؤرتلع لع دعم ةصتوصحعم مدع 1ع طصمأ 220110

 نتا مسعد لحصق ]ع دعمق لع مام 0701ه ر ءان

 لمصم ءعاست لع ةعدصعمل/. (0'ءعدا لح طخمتامسق 1ع

 ممعصتع» ندع (ناطغص عال دماتق ءماططتتلا 11011

 لمصق 1'ءءاعدتا ةقدعت 1هصع نسل لمصصع لع هع

 ادع, تأ ناحل ممم حرماتابصأغ تانج ءمطحتت 612-

 هعيصعمام. الآدتف, محمل عتم ممذ تععاطعءاتعق

 ماتك م ةككمصدق دق مان انجع» جماع ءانمتح ةصاخع

 اعد لعدج 01116 ععحاق دمدطق جاجا عاتع نتتت 0اتق

 دما !هنصتق مدع [[ةلزأ اكطمللام ءا (نطغضس عانت

 ظوتتم 1ع ةعدق ل 201 نحل لمصق ]1ع موقددعع

 0ع (نط غصت عاطت ,ئهرزت. كم لعقذهانق م. 58و, 1.

 1.12.1057. 11.0.0 2ءمءععول , ظودهتر ]11

 هاج ءا 5هزتهدنات, نسجل ءالسمدلات, 101. 37.

 - ]. 13. آو ممعصتفمع نلتئاتمد ممامتأ

 يلطلا. ب آ.18. 20د. 7. 1, 081. قرمعغو ]ع

 ردماف ىحأ , 1116 ةلماناع ىنلكلا رغش ىنم

 لوبيل هيلجر ىدحأ عفر اذا. (17ه. ةنتقدت 10 211-
 طقس 1! رغش.] حاس 19. 007071, 1,

 8و 1 ةقفرلا , 70 670771772. 07“

 1, رور1. -آ.16. 11نادع طعما (17هوب. 2».

 ه7“ 1, 410.) ح آن د7. آ0هإل. هان هع م6616 ,

 16 وده. اي53 ها لكان ط1 هدممملا

 م. ةالو.ل آه. 18. ة1 ناصع اةعنمأا. طع ماسسعأ

 06 مكاوس هدا ذ15 مامعع لع كاوس , ©أ 0 ءوأ

 نص ةيعصرمأ أ لكحص ماما لم ةيرمءعأ حاتتق اهم

 رممصا يسع ءءاست نانع كاع لع ةدعإت ,

 م“ 11, 3و5. اكد ءالعأ مص هل ط ءطقس 13م0[

 هم عزك لقطق دماج (ن0 د عجم ةادت' ]1 كان ةأع

 حطكت1 , 7285. 101. 0م 101117 0'ة1[11:عو هععرط-

 ماعك لت ماسصعا محمفعتلتس طصتق ذ]5 مامعع

 لس ةنسودلتع» [ثصتصتص , 1هسمعمألر م. 23

 1.28, هان

 06 ك دعب 0

 مكلعب رمق ةعسصطاع ةاحع ذ1ح مادعع

 ءا م20, م. 613, 1. 5, هن
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 معرلل مواتر 5ع طوقوزسعر» 1عو رعت حالي 6.

 1هطاءمس , 11, 36. - آس. و. 1510.11, 2

 آن. 10. 1110. لطبةتناعع ةعصق ةعولا : 1ع هاتهع

 عع 11-0011 ]22 5 معمازووو) ب آن. 19. ]ع

 وامسعأ دج ممدع ]15 !هاتمص لت ءمنمد امانا ةضح

 انه. ( 1هطاعمسر آ1آ1, 25.) لح آس دل. 0

0 2 

 ط. ه3, 1. 1. كاد 1 100777710117118 0

 1هطاومس , 11 , 6 , هن 1ع 127غ م. ب5 .- ط0

 لاق كرد“ 726© و 1, وح. -آ.. ا(. 1هطاعمشر آل

 8قدز لاكمال عبر 1, 135. بح آس. 10 ١

 10 0 مو«مانتعر, ]ل 1706. آ...10. 10-

 ةاممسر, آ11, رو. ب آب. دم. 70. ةطوتل نلعب

 م30. 11,

 طع: ا(هار1.1. 1هطاعمس, ]1 , رن. آن. 6.

 11, 1: 24.-آ.. 16. 151:0. ]1 , 72.11 ءدا ةهطوعت“

 عم نان مح 2 هلت ع 205 ممعصجلعع مهدت صحف

 نص ةسطع ممدصصخلع, 1010. 11, 115. -آ. 16.

 ط] سمت عدس دممص 15015 لع 1[هاط حسنت مهمه ص

 ةيصخل جو ]16ج 06 ةضيبلا . لس آ.. 170

 7601161, 20: ع1 1 دس اه !]!1ه1ل1 نعي ل كصحم

 20111 هج73 , 1. رطب 014

 8. 4105, 1. 3. لوصانم سعت عع, ], 232. لم

 مص فرنع لكك مز ده لحشتةنق ممانق 0ع لعدم "علم

 1.5. 1هطاعهتن, 111, 15. حط. و. 27. هت

 11, د1و. ب آ.. 15. ة1ناكع 0677111. ح آس. 7

 0س, 11, 181 .- ]1.. 29. «1)ع هعااع طمق ص101

 1؟زع1 لع رصماك ءا1'ةحصطت عتتاغ رم عدم[ عمت عت

 نسف اله نها نصح ع مدعم عر م21: ند 'ءالع ةعدلع

 معدص عا( عمتأ 1عو كعدح ةعدق , طاعص 11 عج معد

 رحدسأ ةلمرتد 1ع صصما لمصق 1ع ىعينك د62, هدد

 ]['؟عصحرصم] هجن كمصق ]ج ؟مصصع طحماتسق انق116عر

 رمحقتك مغودس مابك ءمر8"ععاع. آ)تح ةهتتاعع قام ب

 411 ذطص 1"ممعم, لقص دمص الكاع نانأ 2 م0ان“

 اع ليمجلا , ممممساع هم دمتص 0 ةلاطملتا ,

 نانع ةءاتت-عأ لمتحف ةمص الورع هكولا لنا : 1ع حما

 سورسع ه'ةمماتوسع ةعملعسس عصا هذ ]طمع

 نا ناله ؟عمصصع, امص ننع ندع امن نام 0

 لتممومت1امك. 51 1ع دصما سيرعت (نانأ دعا ذ

 يمسسعم ءءالع لعمستغمم 1لغع) ءنا لع اه

 ماسصع 0: قلل طمتتل اهتحسغسمع , ع ةعرمتا ]ان

0115 

 مد معك نع طزدسطمس كاع ذ ءءالع همعوج

 اهلعلا بزر كلا نذل تيفو
 مد 2-9 كسل مم

 11 ءدأ 1 ا و 10 مدخل" ع لعق ءطمقعقر

 510م :

 وتنصح طمدحتطت ع 35515 ةاناث 363 ععطمات> عا 215-

 دوصأ دور داعم يصاخع 5ع5 كتاودعقر هلا اه

 واتت ع عل 30321. طعق 7625 ([116 201158 5

 لع ممممم ماع ىمصغ لن محغامع 507700, أن 7 كتح

 ]د لتسع : « ذأ انت ةموانقهتم طمغطلع 12 [عرطتم ع

 لعق ماسك همط]عو ءا ماننك معا عم 65 ؟ةحسصضتلاعو ب

 ءأ ندتع انت !ن55ع3 هقولك 8 1[ عاتعع عد ةحوطأ

 ءمرحتسع نص قةعوطع, ان دع ةععمتق معمرع 0ع

 معان نانتس اادطدخ نعم د. آم. 27.11 0إ:. 7

 دسم“ | [ضتاوت» ع لعع كجمطعكر آ, 6

 ط. 4هد ,1. 8. 81 نامع اندعتال. « لع]' هت ظقرم

 لع رصمد» ةموعز مادتك لع آنت لتك : م"عملق-1عر

 [آهطعتلف, مانتكواتع اح ع5 1ع دصهتا»ع 26م5 1ة-

 وننعأ امنا دع لتسوع ! ١ آم مععصتغمع نلئاتمص

 ممعامتأ كانك رصصقتم 11 هدأ اند كام خذ 1

 اص كلت مآ ماتتكوتع 1ع همصح ءقأن ةفيب اناا

 (11هإت. 6 .'ه.11,175.) ح آن. 16. آ7هان. كس عق»

 ةانقر م. 3وو, 1. در. آه. 18. 11نامع م7“

 ب آن. 21. 0070ه, 51, ناب. آس 214. 10862

 0*0 1طقدمص , 1 هطاعمتع لع ]' ظظماجع هاامجمتتر آو

 23: 11. طعصحمد , ل7 كم7107126 1!11كانأ70716 ]و

 /46. آه يتعقاتمم لفطدتاتع ءصانخع ]عد لعدج

 كمءاعنرت5 هيا ءعالع لع ددحمتع هذ 1ع ةةسراع

 صطعوعوعدد عما هدن 1'جلممعطعسدعما 0نصع

 [عدحصع هاافعع 15 مممعام 1ةعولع, ءا هطاتوع

 ]1ع سمومصت هذ معدماتت عامر ]'ةطاتاتما

 8. زهد , 1. 1. 1هطاووس لع [' طك رباع 01/6

 امنا 1. ع. لالتاكرر7 ن0 علامع القنا 071, ]حرس

 آس. 2.1هرن. 1ع 1 ”الهنر م. 226,1. 85: ط1
 11, هه: لسا كماملع عر 1, 20, 35. تح آ.

 1 طاعه, 11, 7 : لات امت“. 1, دو. - آس 5.

 0م صع دما مهك 51 1 ءمس !' هسءسو أ ١ انا

 لزرع ةمص تعصعر هان ]' عدتت لمصخ د1 وع ةعمدتا



 1030 فال نا

 «فمتساعم عبر ]11 , د10. ب آن. نميأ: 1ك

 صع ةهعلأ مودك لكخدصع هطاتعداتم» ندع 12 105

 سصمموع , صمتك لحس ةعاع لع معمر دصعع نتتع

 اه مسملعصمعع ءمصقعتللع.

 8. زهور 1. 4. 1هطاعدشر ال1 77. طبع5 0ط-

 لعاف لف[ عصعاتتق ةمصغ ءمصقت لعند ءمصصصمع ةامصأ

 011 موقننم ريغ." 16 17ه 0. 19

 |. روى. سام 5. 3كم سلععور 111, 226. ب

 آد. 1510. 11,178. - آسعدو. 1هطاءمتر 11

110 

 5. 10, 1. 1. 165/ههقر 111, 7/4. ح آل.

 لدا كم سلع عمر ]11 , 228. طع ودع لع لقالعو

 [مةتعادعق , عا ءعد لهاا عم ممغصعق , دمرجأ ”ععوت 5

 ءمرتحتتم ع !هدحصح خص ] ع مم غم ع ععصت» ع ل عم ةءطقم-

 0ل1وعب. - آ.. 4. « نص معبأ طغضتع» لع اطنخ ه5

 ممم » , ء'موانؤ-لتع , 11 عيا طوص طحانف ان ]طحت 312.

 آس. د1. آ70ال. 076م1. ه7. 1, 257. آن. 13.007.

 1353111, 2. ب آب. 15.:آ3 ممعسستف»ع 610

 ممرةلأ داوم ا (عازشلا ع تأ 20115 2 01

 1سم ءاصحت ىدذط] ع. ل[ هدنع مع ةوحتممق موق هنن لع 55عا:

 3 مانز56 هعالع مماعز ممهتك 20115 11011705 ذه

 ]د مصمععع لختص مدقصا15عضأ 1ه ممعاتمط نحت

 ىدصصتص عم عع كي ىلا ئانلا ليق , ءا اتت 5ع 1مم

 زحام ع ه11 2201 أربجو. (رمرحصست ع هد 8016, 02/3

 11[ مدق 1ع صحمأ داما. 1. 20. 2 2ةنعع ننع

 ءاممأا دتصع ءطمذع ةصعمصستتع» , 011 هدأ 6-

 [عدعت لع ؟ءماععب - آ.. 53. ءالآكدتك هذ 2

 ءمصلتاتمد لختصع معمع لع ممددعوولمص دع

 حفلت واعد , عوام -لتعع يدع 12 معداع مع 5هزأ

 موق !هتاع ذ اعحصع. لاصاكم»00عاعع, آلآ ,١

 1-2411 لت دزج 10/6726 ر 111, 173.-

 آن. 12. 006770115 , 7. ٠ )16 311551 11. آ1ع3-

 مهتم , ادا” ه115 00د ]تكام". هجهطعتر م. 57.]

 ب آن. 18. « طعو لزاتصةءعممدودات] ع5 همصحصتعالا

 همز (معاسمتا ؟ةعصمأ) 1ع كعمتا لع ممءامصدعت

 لع [مجعع 15 ممووعمدأامص لخص 106 لع اعمعع , عم

 عد مميتدصأ 1' وصح ةلعمأ, ءمصاطخع نتن 5501

 لمص 13 مدلقع لع ممودعدوزمم عقا ةمعم»ع 76-

 عماتعد. نع لعمتأ معدأ ةاعع يعمعم مدع 15

 ةهصسعلعمم ء0مق5ذ0 امو عا مدع 145 ؟هزكاصق , 15

 ممتع 1عم ةمحصصعاتط] عد ةعد] حد عصأ , عا دم 5

 رجتعسجع مصعاسمصاع ممتع 1" عمحمأاما لع 15 ةع-

 ىصحع !مصصع, لقص 1ع عنك وهنق ل011 م07

 /* 1100 الع. »

 2. 406 , 1. 5. « 031 5: ءعمحمتعووع هذ "عض

 ماوععم 1ع زعنمع.د» تدع 1ع ز عنصع ةداتكاهعاما"عر

 هز. 1 هطاعمشر 111 , رج. - آن. ب. قطمدت '[ عطحقتتت ,

 لمصق 5و مقلع نحت رتصحع ءا 0 ( ةيدابلا.)

 ةحرم1هزع عم ءحءامصأا ءعانع مصدق سنعات : 70

 لمس. همها 1ةاقر آآك, م. 320 ءا 5ةوه, لع

 صغر ندع ["ععدململع لحصق نص 7عو كام كم

 0عووماتقو م. 513 1. 26.- 1. 129. آ0هإت. كان

 هع ممقاع, 01. (نةتكولص 0ع طومععجول , 1ددهتر آكل

 ردم. (نهدحتصع ه2 701[, 6ع 12ع75 211551 5 737-

 ممجاع ةهنتح ةمزصق نانع 1ع ممقاع لمصصقتا ةلتح

 ءطعر وتتعب. س آ.. 13. 11مم 7204عم71اذ. بس

 1 نيلق . 0*:هدا: انو واتت "عمم عمل ممانت»

 مممودلمع ذ 1'ةلامعمع ل'لطص 1؟1طمعاطمط.

 آ.. و 2.1 هرب. [[هلز1 اكطملا و, 1216(. طغطئ1.111, 0

 مب زمجر 1. 5. 1هطاعمس, 111, 13. حج 1610.

 نمو. آ1هات. 00072, ال, 1, 3. آن 6.1 1

 11, 3و, عا 111, 15. ل آل. 7. 007. >1, 74.

 آ. 10. 1هطاءمشر ]] , 12. - آن 0

 د اج نمت. 1, روع. - آس 1و. اة1ذاعع اطمصاا.

 321. 1"1كئءادع» 1. ه. نتا ةبابل , ءأ ءعانع 1ععمد

 هوا مصاتعسفع موسع 1ع (نمردت عنا م176 كادت عع

 لطمحتت (ءعلئاتم» لع ظمتتتلمع, عد 4 6!. صح

 101.) 111, 53, نادت تيردا1 ادع هلطقأا © 8ع :

 اهل تدحام لاح نعفقو ىهسب قالصو لوقي

 ا كلج هلكاذ اهنولب ادم ىف بلا
 نهنادباو نهناولا ردكي امع ةصلاخ ىأ ةبابل

 ىق لك بابل ناف نامزلا بئاون نم
 ةبابل ةأرملا كيمن هنمو هصلاخ. - آب. 0.

 آنه ممعسصتغمع ةلئاتمد مهامتأ ةرجتلا 70101

 ةرمحلا. ؟7هرت. 21. 1” عتق ءادعل, 1. هب
 2. 408,1. 1. 120ءمهر آل, 412. 1. 4

 لسوجتخم» هلعمعع, 1, (ةو.- لن 6. 1 هطاوعسر آلا

 1هور در 11.1. 8. 1510.111,-668: لتعم ان

 عجم, ]1 10و. حج آو. 11م, آلآ, 4

 رع ءعانع عمدلمتتمم لصق 1'دعطقأ يمتمتمتعع

 ةتوتعا ]ه ]هز دهدتصعأ اع صموجقسأ , ١0862 لانس



 2 سم

 رع

 ١ قاللا دل 151

 0 وا هعاست ودق 000706 نج» «مرجوعأ] ب

 . 0طغضعات : ءوسب دار ١ ءايدقسالا لجخلا

 يت املا ةرنبم نوكت 1 ىغلا لامقحا

 1. 13. (طغصعطلت : ةرج ويس ةلثا نسخ

 آن. 15. 007071, 11:1111,

 2م. 415.1. 2. 1201 همسر ل1. 116.-ان.3

 آبع ةدنز ءار لمصق ءءالع يتعقاتمصد ءا لقصف ءءالعق

 نانا ةاللك عدل ةدنا ءعانع م38, ءقأ كرد

 آن. 5. 1هطاءمسر !١ , 203 ها :66.-آس. 6. 110.

 11 316. - آس. 23. لسان ةلعتتععم آ], 510

 دماع 24. (1ذ هت. 6 ا مانكلتالأ نتا هتاه “وأدق

 ه0. طمصع, 1, 34. ءا ]3/1 ::!1[ءما هلصمسعمأطأ ]ار 1

 قا, آ1, 341)

 2. 16, 1. 4. 11 جعتأ لتعع ناتئنص 15

 نات ط5 مهك لعد طقطتاتعع5 لع ]تحف ءا ة'نقع

 طزالع دس ماعم عصا, ظهلا معتصم لع طوط ةعطق.

 1. و. 1هطاعمسر آ1, 251. ح آن. 11. آنع

 ععمق ءةمعاتم عدا لمصصغ ن1 مممععع لات دتقع

 12115111 : لابرغلاب اهريغ وأ ةطنخل لبرغ

 فس 15: 200. 000

 8. 417, 1.1. 0070ه, 3, /(و. آن. 5. (نعءااع

 06عاوزمس ماعمأ ممك مصامحمع هت طاع 1/1

 283. لخص ءالعأ , 1عد زابتتكءمصقاتل ا ع5 هدطعو دع

 رعومجلعصأ جدك هع دك ءمدصتصع 112 635 16 /6-

 لم ءاط. 81. 0'0]طكذمرر ة'عما 0'هتللعاتتت5 ةتنكدل

 اصمصحخم6 رح ممساخسأا لع اه 7201116 لس م[دت لحت

 ةمصع , عع نادت [عصدتا 5000 ل مةعاطس عوز 1ج معلسع

 صاعمأ ننع ]15 7201114 لن لةمماغدع لع هع ملح ,

 مواسؤعلتسع 5هم لعدعاطسعو. (1؟ هرب. 1ع 17 جعأ

 دوج ا؟ 1110هجري م. 1325.) حاد. ة[نامع

 11101011. (ب' عداف عدتتقع ادت مح غار" ع ان 120115 5

 ةهلمماغ, ةهجوع 1ع تاه, 15 1ععمد عادلا ج3

 آنعتد لع كلوا. آم كدمص ععصعما ع ىيجل

 6م يك ج ناغ !هتا مدع لع ةمعرب !دتحصغممع,

 خ ]1و مصصمصوع لع دمح ءةجعسصم]ةزنعب ح آ.13. ]3

 مرمعدصتغم»ع ةلئاتمد ممدعامتأ ريع اح 1610. (0-

 7001, 111, 81. ]ب١ 17 ها 20. المزن. !'همأع

 متم لع (ناحمكنز ذععا ةعمسل , لصف 1ع 10771

 2. 193,1. 10. ب آن. 21. 62 ءءعممدجعمسصأ

 مماعع جماع كد 0عققاتق, م. 42. آب. 25. « 0م

 ماتم كعف طاعصو ممعاتطاء5 (نالوقنم). (110)

 1 1074١ 7.3: 1110و ماء, 111, 501) « طع

 اءممطرب لت: 1ع ءلوزا 5 يعجعع حمس اغاعر 6 ةواح

 ةحلت»ع , هز ]م دطحمتمم» هموت عدا ننصح ع 01

 3قمدجام 0116 معدساعم , عا يدع ]ذدص لعق 2550 علو

 رعجلع 5و موتا, 1عو «موقدمعءافق للحتمءمأ هعااع

 مورا راع عاتا> مق اناعر عا متت م05 عا 210-

 ممساتمص لع اعد كتل ةععصاعف مدضاق.» (10م

 1طاءهضر 11, 93)

1[ ,2.412 

 اهتاعق 1ع5 عودتحي د6. 1'ةماتعاأع لع 11. للاتع

 1. كد“ ]15 ءكمدصستسا7 12116 0

 ءقاتاوإت , لمان7ا. اه101. 18 , 1,123.

 آن. 2. 000ج, 11, 168 ها مدققا7 ز كال 1507الح

 0عجععر 11, 1اةر .- آس 4. 151:0.11,168 : 10-

 71/44 2. 29 1. 1و سان. 7. ل7570

 11, 17جه: 1هطاعدت, ]1 , 2

 ؟هتأ مهاتع 0ع3 ءطموعك نت دمصأ "نماناغعق

 :ةررحم. (11 0. 1ع ظهور عال كانت 11جرام

 م. 1088.) ةدع هعالع ءيمفعع لع لطتسماتما» ,

 ا20إ:. ك-لعوذاتك , م. 308 ءا

 2. 413,1. 3. 0هإت. مآتق طققر م. 452

 1. م1. - 1. 6. 0م ]11 3 12 228184 "ان 223-

 اق تأ : هيبنلاو ركذلا نحاسلا لما
 فيرشلا . ]با وتمام ةعدق لح دما ةرامع وأ

 لمدصغ مو (نطغست عاطل : نم هرمعب ةوبأ ناك ام

 رعب لامو اهنكسيل راد. آل 7. 0007. 1711

 156.- 1. 8. ]ب ةتنانع ةعجق عا: 0ع ةاتزنمم-

 عع مهاتعدسس عمأ 1ع محهلط عن. -آ..17. 11ناعع

 11 منمآ].- آن 20. آلم دمحسانق علا ممدعاع, ذ

 مامعع ع 3 |نه , 1ع مدما ىبب له , 06 0111 08-

 س00 ممن[ نعدطاع. ح آر. 23. « (نع ةعجدتا نضع

 ممم عمقدأتمد عاتق[ 311 120[, 12315 1101 5

 ر.س آن. 09. (ع لعن

011322] 311 56125 ”. 

 82. 414,1. 1. آر ةتتا؟ ةعصق لتت سه[ ريغسلا

 ءوأ ممماعرد عام عر هدج طلعم , ءمصصصتع 011 انح

 ممسك هنا: موقلا نيب عصي ىلا

 لمثلو عدا هله مادعع لع ةلحو ةأريغس 0

 8ظعا1ع [عدنللدعع نحت امصحطع لعف ةعطععق. آن'هتحات"ع

 دعم عوأ ةصفتعتتغ هتسقا مدح (ناطغ تعالت : لمخلو

 هياظو هتنافا ىككع. آنه ةووودا ةودق ع
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 ىةصقفساعف نانع ءعالعو نانأ ةع مم6وءعداعضاب م0انخ

 هع دصمأ , (20072 , الع, 36. - آس. 10. (نعآات1 ن1

 ةممعالع ذ 15 معصغععر ءاعقا 1ع ممامعععا#, ءا

 ءءاتتت ننام طصتاع معدلحسأ ]ذه مسغمع, ءاعقأ

 1' دمر ب آن 19. ط5: رووح“

 82. 1423,1.3. كدت 1 مصقاضت عاتمد 0ع مؤعت

 رات. ك-لعوددتك, م. 2, 22 عا دم. آنع ؟عنطع

 مؤع ه, ءوصتسع مز“ ' مصر ءاع. 1ع ةءدك

 لع []خعج, هاامعارع» 11 عدا 0'جطم»ل ةصاعخصقتلاتا

 نإ ىو مصخاستتا هجوع ىلع لع ]5 معك مصصع هان

 0ع ]5 ءطمدع ذ 1' عدل 0عدوسع]] ع5 هدح ءةارتدتغ

 0006, هرج طلعح هد مععضل تسع 01510

 طععملمع تسع 02ءائام» هنن كاتز عا لكتصع ءطمقع ب

 لعتعمأ 1'نوستحةلعمأ لع 047“ 1ه كدمدعر ءأ

 1ع عمعطع , عد هله رمامصغ 116ع لع 1ه لتمعءاتم» ب

 لعوزعمأ اممصقتاتك, ءا 1'هد لتأ رمالا ىلع مزع

 ا ومالا. 56 7خع» هج دع مممصاتء» 00104 دنت

 دانزعأ لكتصع معمدمدصع, هاعدأ معملصع ةد 06-

 قكقزمص صح مس مطاع , مدححصمع 51 1'هد ى'ثامتأ د

 ع3معم مدس اند 5ءصعلأ» ]نع ءعءانع مممصت عع ب

 هيلع مزع_ ممم 1ع ةعمق ل'هكز س67, ءأا ءقا

 ماتت 0ع الإ نادت , مرصع 8غ ه»غ (؟0إل. 15456

 007 2/0) , عد طغاتععنر, عدا 1 مدهاتعتلع لت

 دعم عما. آ[هتلمتع ءصقاتتكع, ءمصصصع 14 طدلا

 1[ كلطممت ( (20هتنر 11, 236], نانع مؤع , 3166

 نمل ةنوصتطع 041067, ءمححصتع عطق, مرعمسع

 هرتقوأ ]5 ةزهصتط ءداتم» لع ه7 ممعر ءمصصع 6ع

 لععصتع» ؟معطع , ءعوأ لعمق مع امان ذ كنا

 ]1ع وعدك لع هع طجوإ ب, ب آن, 21.6707. 07.1

000 

 2. 424,1. 5. 1[ناع وهر1مي آم 11.067

 هب 1, 12603. طن. 13. 00707. 7. 42.

 آن. 11. 007ه 11, 3. ح آن. 16. 2700. ه7.

 11, 263. 0ع كيوم مدسدثأا طتعم ةانخع هءاددت

 لمصت 1 عدا ناتعفاتم» ك-0عوةماتق, م. 633.

 آن. 19. 00700, 37, 16. بح طع 21.0671

3 ,1 .47 

 52. 125,1. 1. ؟هرتعت ماتتق طقاتأ, م. 4

 1. 18. - آسا11. 820ه م. 21, 7.10.2

 آن دد. 31ههااهءهرا. ب5. - آس. 15. 107غ

 ةهمعااع وامل عاست نحت مصعصل نص طاعص ن

 ماد م0م116[ةتدخعر ةمانق 1عق لت ءاتح 0ع ءءاستتحع

 لع جتحع [مععع.د مانع ينع 1ع ءماتجدطاع ةهذأ

 ءمصصلفسسمس 6 نذل هجمت 1ع مملصع ءماتم6 11 هنأ

 ندع 1عدتم]1 هلا ناغ مصصصتق ءلمسص ل عواتم عدص عد

 ( ةيفخ). (170. 1م 70/04, م. 1. 5, أ

 168,1. 3: 1هطاومس, ال1 3هو, 3160, 314)

 م. 18,1. 2. 1هطاعمتس, آل, ١:ا,5. ح آس

 لمجتمم"“. آلم 168: 1 هطاءمن , ا] , جابر .- آس

 طم 0.1, 1 رو .ب آب. 7. 1[ ناخع 47111. (نع 5 ١

 دع آنا ططسسسر 101. 33 >", عا تصع عامذع لس

 رصفصا معا لكمصصع 1'ءعماتءدلتمد ةدتحمساع :

 1. 52. آه ممعصتغمع ةلئاتمص ممدامتا ذو

 جمس دل 0

 5. 41و 1. 5. 11 نمع ممل. لدن .ة1نانع

 عار ع. لددصك تح ططقتلا150211 هع 325 ءقأ ةز-

 ا حذلصالا نبي , 0'ءوا-ؤ-ل1 »عر معو كاع

 كمصم 1ع انعم لع ةتللطتا نت ه ممانت انانع 1و-

 1647. (؟؟هإ:. مآانق طقق, م. /188,1.10.) -. 8.

 2. .١ ]1 , 16/1 عا قاتلا.

 82م لوو, 1. 5. 11ناعع مامعم#7ة.ح آس 0

 © غصعاطت: داآدملاب مداقالا لاكسا فعرأ

 1.18. كان 8عئطقكر 70:65 2760. هت“. 1

 565 هأ ه3: 8مجمكفأا , م. 322. - آن.

 الناصع ”6لز

 5. 421,1. 3. ]نع ةاتز أوان لع هع ؟ءر5و عا لعق

 عزو 51178215 ذأ نامزلا. كح 34-11 ل

 ونتهاعع طت15[0 , عمان سيب ]05 لن'ف ىعي ,

 رصقمس ن1ة1 عدخ لمص 15 م"عحت نع ة0ن1هد ءأا 5ع

 امماحةتعما ذ 13 محمععع لع 1' يعسصماةتعع لع

 لع ةومرر. آس د4. 6 هتتتا. هت. آ]آ1

 2. 492 ,1.2 . 0م 00185 عمهم م عاعت, 1' هزت غو 1

 ءمصصتخم عر ععمت عجبا لع 12 ةغةوصععر نانع 15 مهات

 ءداعع ]1 8[ععومع ءا 31نلتنمع يتتلخ لع هتعسأ

 اروح وعرب, ةامتعمسا معدن كاثعو , عا ين' هد لت ©081-

 عملا 1011 5 1و زصح هما مادق عا 1ع هاهم 5

 0ع ىدعا وتعد اهتطانع همت هل عو. حان (011ع]-

 200165 0 م0 عدأ لوسلابو ةتعع ءأ

 هوم ممن 0 دادرع 1ع ممم ر ع دهم 1عد طخغاتسعق



 ١ قلل دا 1053

 ةارمأو ءامخلا نم نوع لخب ىنينلا مو جم

 ةلانخ ىا ةلاخ. آرد ةعءوصلع مدعاتع ع انوانحتع

 لمصم 1ع ىكاطعطر ]ل يلق , 6[ ]16 ؟عرجو هدأ ةادلالا

 0عو ططماق : دل اخ نم تدرب ع آج 16-

 ع نلقلاب ح 0'هئااعدمو 1!'دحدصامعع 0' ةامعع

 ماسك يصاخمع ةذ1ح ءمصقاستعاتمد كلت م0-

 ىممالعب آن. 20. 000707 , 811,16. آن.

 آنع رصمأ ام د هنأ معسلمع هذ 12 ءمصزر هدعاتمت

 دمح ةصالطسعمعع ةدع 1ع معمطع. (0'1ن7. 67. ه7“

(121522 ,1 

 2. 430,1.3.٠ لكم هاناعر عد "هانأع». (؟ 0.

 ممم. هج. 11, 839. آس دج. 0عانع لت16-

 مممعع 0'همتصتما» هج اتعم هنت ةانز عا كلت م3553

 لت 00ه 71, 153. - آب. 21.1017. 27د. ه7.

 11, 510 , هأ آ[[1, 2. 11, 493. 11. "هزاع

 نعمل مرج أ مسح عادا ظانلي: 2201 1هعجمرد 126 5ع

 11011176 5 ةعرت] دعت 0325 205 55

 لع [آدضس , طصحتف هتنكذز لمصق ءعتج لع 8[عتع

 لمص.

 مط. 31 1. 4. « لع مععصلت ع لعد ءموستللظ ععق

 ةلق مامعع لع اه مععاع». 11 مدح موعع ]' عقعامت ع

 نت ثاملا طصما ذل احصع مهملع, ءا ءعاست نسل

 لعجمتا ةعطعاع», خذ لعع ءموتتللاهق نعم ةدصق الوم

 ]ننس - ]. 8. عا كة عزم لعام اصطسم لع

 صدع لمذا مودك ةاخع ءمصامصلس ةكعع 1" كعلم لع

 (هريق, لما لع 5كوعرب ه لمصمم نص ممقصتع

 لمصق هو (7]0ودام1]/»7عر مخل ةكعع ل'ةتتاتعق

 لح مدفع مماح ةمات0 6165 مدل 01011)50

 مجاب مسمار 101. 50 37“.

 م. 1و17.- آب. و. طزةدتطقتلب ]أ رفص كاع ع

 مرتو جلعع 1ع5 طجمأق : كرب ةلهاب ىتنعأ لاق

 ءاخأ : خله 1. ىرأ , زل هي لمصصع 5 مرمعست ةعع

 موصاتع : ىأ هيقربي ردقلا ُّط امل اب دل

 لكايل ردقلا كاردأ ىلع سيخ دا ن6

 رممغاعع هدأ طومأا .- آدم. اة[ ناصع طمدتاأ. (آ) 0و.

 ضر 40 1 452-)

 لع ماما دع دع اممانحتع مماصأ ك-لعقفانق , م.

 ءأ (0070115

1.12. 112 

 1.15. ط1 ناجع متل. لكبع كمرصتص عم عع علا

 لع هع رعرتو عوأنت ةلحرو دوعقلا كبكرم نوكيو

 ( ط©اسم» لمد دامت ممةاءع5ر !هل. ١00 1*). طع مدصح
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 زم. 6و, ب آن. 17. 007هلا , ك1 وو .- 1218.

 17هإت. ك-0عوودماتك, م. 507. - آن. 20. ل1 ةامعع

 همنا. ]ندع : ة|ىغ. « (عماعع, عد عدمعا]عو

 ( عم عوز , هت طحمت ع2[ 011 20115 120115 1011[1-

 رتمدق هنت مزعل لكحصع محمصامعمع ماع" ءا15

 هع ممومخأ 1'جملعتس لع مماخع [[جحصصع ءأن نصح

 ةمانح ءصتس ةاععصعا ! (('ءعدا ند'ءال عد هدا !' تل

 اهصعمات»عتع, ءاع.» - آس. 21. 02 مما

 طقتتلا م.

 م. 426, 1. 7. ة1نامع 010007. -

 آبعو 05 لوعفم ىأعمب رصمسو ان هنعصا لمص

 ]12 ممعصتغم»ع 60ئان و. ح آس. 0 0 281

 60..- آ.. 33. طعو م05 ذ ! نم 112811-

 ناتمتعما لمص 1ه مععسصتفغمع نلت هح

 2. 427, 1. 3. « طوع دمص ةلضعدوع ةذ طلع

 16 صهتهملاعي. »آس. 5. م. 423.1. 1.- آس. .

 ا[ ناو ةهمعالل. ح آس 0. 00070, 11, 203.

 آدم. 1510. 197,706.- آس. د1. 1510. 511,0

 1. 12. 5ءامد آمن, 1ع دعدذ لع ]12 ماطعتمع

 عيان 1" معجلم ءكتموتع ءاطمذدع ءمصصتسع هن اذ

 مرح : 0" جمد لم ذ كا ه عت كمحتسع هد 1111

 3” هعطغاع ءدمعمع ءاجمدع ءمصتحسع هدد !'دعاطغاع.

 1.20. ة1ناع س47. (11 07. 2". هن آ1 , ا40.)

 ]دزدسطمتت ةزماناع ةحوصأ ]1ع 25 : تزجأو

 هناش ىق ترغصو هتبع اذ | نلف ىف.

 عوذصم , « [هطسعومغ » , عوام -للعع ع صمأ قا

 اند 26010 عزو ع.

  670171. 47. [1١؟؟0ان. .8 .1 ,428 ,8

 ب ].. 25. آنه لعمصتع» محمأ لع ءءانع انعمع

 مدمس 1214 لمصف 1ه م"عدصتغمع ةلتاتمص.

 8ط.4دور١1 5. 1[ ناصع ؟مامعمت ار. آر. قى

 طموتن. هت. ]11 , 326. - آن. و. 007ه, اذ

 1.11.1510. 51,17. - لن. 12. 2.67.11

 ةرو.-1:. 14. ة[غامع معانا. طه معطل“

 ةلتاتمد ممءامتأ ةيلشل خله كس لحن ممعسصت عع طل

 متماتءادع, هن يلقلا ق دس انهت نلقلاب.

 دز ةنتطقس كاع ]جه مرععصتغم»ع مةعاتع لع هع 2ع,

 1 ينلخ. ؟1هذعإ هع بنا نت للا : نم ةبلغلو

 ناكيكشلا ىدوأ وهلا لاق ةعادخل 0

 هنأ ىلع مأللا: تغب ىورجو ةيلكل لاخلا بحو



 عمل
1 

 014 ١ قارال نذل

 نتامس ةمعالم فوم و أذ اذا مهتظاماتأ ةاتم»-

 رصسع» 1م ؟هرعالع لن ءمزك عا 1ه معطتم] دعوت"

 روع نص زومبي - آي. ١-23 ة[ةاعع طمقألا. 0ع

 رعرو هيأ كا ةسفقأ ممتع '1'ءاتعلمت ,

 عنج 1م ]1هنجمكمأ, م. 51 1و, عغ هض رت انا

 سعنلاف هت اضعت لع ىشعنلاف. 2ع ةدعإت, لمصو

 عد ماعد طحمستتق تعم , "عدمت ادع ذ ءعا نعمل

 نمنل !ةللمتغ انع شعنلاف, ها امملتنتأ : « (01 ن5

 « ةقداتسوعأ يحمس ان !1ععدأ محتطت لتعع»ع عاتق

 «اعو ةمدأ م"ععمصلم, ةهلقتأ انطأ 10دك ». [ةتك

 رتماتق ك"مزهدك نانع 13 ؟"هتع 1ععمد ءقاأ ءءالع

 وننع 11. 1”مءورامع ه 200 مانع لقصف هدد ةلتاتمص

 لح 11ه 0ه50] : قت طماتك 701:05 م1013[ 0'1-

 ممولامد عصام 1ع معن اسعن ه4 16 ؟من اعل.

 (110ر. ط». هج. آل, 410 ءا 508.) [!هذعأ هنت ةانتح

 رداصم هع يدع لتأ [[دعاص لمصق دود 100701 ها

 واهعتسدم , 101. 25 1“ :

 هل داموا ىو هل اسعت رتاعلا ع اعىلا

 قمتست اهنا لوقي: لل تاذيىثعالا لاق اعل
 اهل ذل اهيلع اعني نأ. 1ع متدصانوه115 18-

 راعرأا ةمعم»ع صانع لوقا كَ لاعيإ كال 27

 11 نام 77

 5. 434,1. 4. 0002, 511, 31 أ اتت 2'1>

 هتقدواتك لع ارشب, رمت. (7هجصتت. هت ]1 , 29

 نمزمو تل لي. 1321070075: 55 150 ا

 11 نارحع 2 مهم:/. « ]نع ط غىهمتسب ه0 دحطم ة[هلنلع , 1ةنأ

 ةطوص لمصصعر» لعم هطز ءاك مظغ عدم ذدتس تقمع

 نتن ةجامعسعملا ةم دعت ةحوصع.» ( ا[ هرتعت

 كصاطما. ومعصتس. رج. الع لس اععتعر ءا من 85 لع

 ]5 سدس ءانمد , هنن هع عبد عيا كاع لكتصسع طصقع

 متفعع نص ممم 0116 «عداع) - آن. 14. هرعت

 7. هج.1, 1085. تح آس د11 007ه خكتآ11 , +:

 2م. 455, 1.1. ة[ناحع هم! . - آس د. خلطت

 كلمات 311 0007071, 2117 00

 2. 436, 1. 5. آنعدسما و هد زق 16 صصغصع

 ةعمق نانع ك-0لعقدانك , م. 45. - آن. 7. ا[ نامع

 موز. آس. 18. آنت. 27هن. هت“. 1, 50: ان ع

 دصوعحامتسع لس 2210ج هزماناع : ةماعنلا نبأو

 2 ليقو قييرطلا وه لبقو ةرتنع سرف
 |. 1:18. كلت هل ع1 ءةانمصق

 ا لهصق ءءاتع مماعر طماتك ةزهانامصق ©

 نسمع لتا (نطغصعطت : عفترا قى هنماعن نلاقت

 ىأ ةنماعت تنلانق بولصملا ّق لاقيو ةشعن

 الو ىف معلا ةئاقن نلاعر هليفح_ ىكتلتإا
 0 برضي لست مزيف نسيصروم

 2 ا اد اتا واع 0
 2 3 قلن مع لوقي من أو دقو هادا

 ةفريسلاب فوتو افملانزلا انين هنتلا
 0 ب ا
 قلاب فوصوم ماعنلا نال ماعنلل كلذ

 متماعن ىلام اولاق,اذاف :دارقلاو قوملاو
 اونكركت اذ | هانعيف مملار قرو متماعن نفخو

 توم وأ تا ذأوم. آرنع معو كأغ لمصق

 هعاتع مماع عدا لس طحغامع ءمجستار ممتع !'ةع-

 ىتقداتك لن طدمأ ةصاصخ , 0: ع2 ك-0عوقاتق ,

 رم. 220,1. 16.- 1. د1. لل 15 قتداعتغمع

 هأ هذ 15 لعتجت ندع [مرحصع. ١» بح آل. 36. 2عمدن

 ه1, 6

 82. 4321.18. طع ةعبق عوأ : ءع5د مظدة5عو

 هصدغ لذ [معصتع ةعاتك عر طصملق 14 ةعدق مةقةلكر

 ممعع نتع 1ع ؟عمطغ , ددصق ةاركع دصتق 11 م33ةزل,

 عدا عمعملمصأ هلططسف هنج مؤوتصتعر ذل ءقتتقع

 لحد مهمممعأ ةصاتصمع نانت ءتمأع ةداسع هع ن-

 عسع ءأ 1ع هدز عا تثء]1. (16.١1ع 11/4, م. 214

 1.25. ل1 نامع ممتن. (نع معك املأ مصانع

 لختصع ءمقتلع]و عرج 1'طمصصعتتت لع طدصتصست طغعص

 كتصفس , 2نمر 101. 67 "مس ]36.276

 هن". 1[, 602

 2. 433.1. 1. (نطغسعاطت : ا دبل علا

 مثار نلاو ريئانولا. تت 1 0

 آب. و. (طغضعات : عمطلا هع هعىب م باجا الو

 هياجأف طق .- 1.11. نطفة ءطق ان 0

 ندع ]'ةسياعاتم» لع هع عتق عوا 1ع غل نط»ع (نطقم

 11 | آ.. 15. 1[18ن10ع مت. ]ره ط0 6قأ هع
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 سه ]. 3. 12ةهمعنق (ناطغتعطت, هع اطمل115 هنا

 لنةطوب [[1همءاسولطب ب آن. ب. ا[ ناصع ”علازعب

 آد. قل]]جة1011 تلت 000707, 111. أ.

 8ط. 44و, 1. د . 11 نامع "از ع.بس آن. 5.11 انا

 لتتم يناون دع ةعوضا ع5 سماق قسوي انأ

 (م. 435, 1.2 , 11 طن ه هيلا ةدصحصعما !صءانعتنغ

 نسل نامت انطعع. (نع ةمصغ ]ذ 1ع5 هك ءصاتقةوء-

 مصعساك كمت 11 ءوا مدعام عدجعم»ع مانتق طقق

 1. و هارون. تلد 23.2. هج. 11, 9

 2. 41 1. و. [7هزت. ماسق طقتتخ, م. 433 ,1. 2

 دس آر د0. 6777.١ ه7: 1 555: طمعا« أ

 نصع دصتصع وأ ةءععماناع هدد 1ع طصاصعاتلا, ءأ 0ع

 هعاستعع مفاقدعر ءعاتتت نت ]5 ملك د عمفعع

 را عقأ مهق ماتطت مهمات نعام. » ب آن. 23. 162 :

 ىهار. ]لدوصق 1ع (معاع هرج انا: قرط: «عزت عادم

 لحصا ]آخ مماع مديخملا ع "ةجممساعت 3 1و 1ععمصد

5 
 2م. م42, ادد . مول. 5 0.1١

 ط. 443, 1.1. آهات. هدمت. هب 11,

 - 1.5. 1[1نامع همجتا ع آس 4. (نطغصعطت :

 ١ نم نفنأ همول نأ سيروب .]آ. 21.00

 10, تالا, 5. آ.. دا. ا[ ناصع همام. 1١( ه7

 تمون, نمل سمول, !ه1. دون “.)

 8. ل4, 1. 15. 00ه, دكت, واير 8عالطقتلا ب

,1 

 م. 115, 1. 3. © همن. هس.1, 108/ل. ب

 آي. 25. ةصامحسوت, 11001! 4عه, 37١ 5. ب 170

 ل ل

 5: 461 5: 8: مجدل] 1653 ه6

 ب1.7. طعوس. م. 1, 223.-آ.10. قلطصم»-

 لطنس ةحمتأ امصأ هتصحغ 1ع مفعع, نحل لمصصقتا

 حت لق انصع ممعتحع 0' جلل ععاتمد عد اخ ءمصلم-

 ردصأ 1ع ممصح لع ذم مفحع. (؟' هرب. هيج 1م [ةهصسصتلاع

 لع هع م«اطعستو , !عطصانل, (0 تل. هددت“ اع

 11 هسامكمأا, م. 255 ءا 250 .زإ ح آن. د 2. 11ه: . [طق

 ا[خطمتالنعمص, 12121. طةمو7. 1, ةالج. - آس. 3

 1[ ناحع !طمممأا. - آس دا. « (نهدححطت عت 1015-اهن

 لع معمدمدصعم نادت اع ما1هتئعصا 1هىىن'ءا1 مق هع

 امهتفعصتن, عا ونت عمعهصعسا هدن معملعصأا مقنع 5

 مموو]1ع 8رر ب آن. 17. (00707:, آك30111, 113701:

 1[ءنلطححت , ]1 , 38و. - ]آ,.. 20. 0007. زالتكالا11

20 

 لعودماتقو م. 64ج, طصب ضان 21. هرعت 11ه

 هيما م. 1ره.سآ 22. ط1 امنع 7

 م. 437,1: 4. « طبع اعصرمد طع ضع م35 0-

 رمال ةردص صصصع ممانت» 1[عيسعا هم 0غءاممعع 5ع

 ةؤموعع» لع سمت.» (نطغضعات لثا : ىف نفشكو

 آ.. 8. 0غ عطت : ةعاسلا ؟نه ق ىأ نجح موي

 اهيف ىعدوت نا سيرت ىلا 1.10:
 مكمان: سرفلا كلذ نود انا نسل لوقي

 تبيح كعابط نم لضف| هحلام عابط نحل
 عيبلاب هنهب و هعيشيو هلايع عيب ناك

 هل ىئتنتهأ 52 آس د1. 1 همم ل]ط رت.

 (زعو معرجك دمصحأ اننهلتدتاك , نا دأم#77. ه7. 1,

 ب آس و7. 07ه هت. 1, و13. (نع نلتك قا

 10 ةيفعلا لوصق © مهضدعضةردأط عر هوا 06-

 ةلعمغ لمصق ]هج طماع مون فيرعتلا.

 2. 438,1. 8. آه ممعصتغسع 6011ه م01-

 اهلا نافع نب رع.( دنع نم مهقأع , ل7

 و. م. 453.) حان و. ةيع 0صحقت طع كطمات

 ظمطتم, ؟هورعم اه هماتعع لح لكامل هاموأفتاا

 ةلتا. آ[[كمدعومصس عمر ا. 1, م. كج ءا دادتحةساعق

 كيت (ععاعب ب آي. د. آه ممعصتغمع ةلئاتمص

 جد سمتلاب. - 1.13. ة1ناع 10/7. ب

 آد. طع موتم ءقأ مواتت“ 1ه 00260711107166. (7.

 ه»».1 , .١211 لطص آكطملا ءدص ر نانا كاع ءعق اعتق

 لمصق اه 1ع 0ع ليمتت نب ريضنلا 1[ : ريصو

 كرنعم ندع. آ. 15. 210115 3170125146

 1ع ةهعمص0 طغصتت ان ءاطع لع هع د عرعنر, هااع م

 صحت عع لبر عرعد ةرتتحدسأ, ينت دحقس وان هنعصسأا لمصق

 12 مععوصتغمع ةلئاتمصب لطص اكطملالتعدصب !. ع.

 مادعع 1ع يدحلس طمع ع5 هحدصأ 1ع انمتقتفتسعر

 هع نادك الدنا طماعاتع. - آب. 23. م ]1ةدتا لقطق

 نسأو٠ هع نادت

 عدا نصع ؟طهناع مما صاعالعر د1 ةامتل 1ع معاتأ

 15 0:0طصصحم. بج آن. 26. 61 نيةءطن : ةاغانملا

 كاع ان [ىهقد ىاكاحزأ عاما ىلا
 2:430:11.-1..ظنع ةلاقآ مدح 1م "موز ةاتمص

 لعف دءصلعم , ؟[هححع نص ءطقمتاسع مدساتعت أ عر"

 1م ممعصتغمسع نلئاتمص : ريمأ

 لحصد 1 16عماماتم» ءمصعععممسأ 1عو عصام.
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 ىنمب ةناناح هدا 3 نيب نمر ءأ نانع 1ع ةعهق ءقأ

 [اعممسمذعر, ه1 طخ 1ع معدح, ءءالع نتنت عقأ ع-

 ددصأ مز. (آ'هرن. 0'ةهتللعتسو ندع هتحاعع 1ععمط ,

 تماتمتات , !. هز ح آس. هد .آ' هزت. كضا7. و7. 7. 2

 110. ب ]1.. 595. آرنع مص عرععسعاتا 0ع هع

 رعد هع انماتحتع لحصم 3هز:هاناتب !. ع. 161.102 ا":

 1ع رمزعأ : ةيرد حامرلل فارأ ُنَقَلَق .« 168 هد

 رد ءعممدع ءفمصحتصع آه طحعتع نتع 1ع [ةصعع5

 لكماحعما معءعرعب ءاقدا امصلقأ ذم لممتلع

 امهصاقفأ لععدسصا دحمأ ! » آنع مم غادخع ةوأ ه07717] , ءأن

 !'ةنحاعت» هد هدا ةأجفلا نب ىرطقلا ةاند 1عو11ع]

 20. ءك-لعووانق , م. 88, هما. 1 . - 1510. 1[ نانمع

 المحصا]. « رخل صحح هزاع 1ع5 هلكعدتتج هدأ 556

 ءمرصحتصع دتح طوط 11عات1“ع. »

 8. 48, 1.0. 0007471, 111, 71. ب ع

 1707. ك-لعوواتك, م. و5. ب آن. 23. 2700. 0“.

 11, 647 هن 58.

 ط. 44و, 1. 5. «لبعو معئطعو لع 1ج ؟هدرحصع

 لعف هرج هرعلتسمت معد عدا, مانت" حمدت 0" ةعاتمط

 13 [هرحصع 61 ءاممامأو عا ءعاتاع كانتا امانا

 هرح ةاحصا لع ]حج [معصع لعف جلعع 7[معد76ر, هدأ

 ]14و محغصحعج ممدصخ 0'هعاتمد , هدأ عدمتضاتساغع

 هعو [ممصصعم ةهنتخ ؟ععطغعق نتك هدا هلت م"ءافتخ

 لعف.» (11هرن. 6. هم. 1, 033, 634, كا كس عد-
 ةماتؤ , م. 084.) - آب. 16. ؟هإن. كام

 7. 198 ءأ دانت. ابعد عممسصسةتس عمق ع 8ةق-

 مرو مصق1 ل غحعما 1ع ةععمسل ماتمرحمسصج ءمصتتتع

 نص ةصمص ءكماتك نحت لمأأ اماتز هانت معقاعام هنت

 ممصسصتصماتا. (؟؟هرت. 6. م. 11, و56.) (نعدح لع

 (00هدأك , هاي عمم اخدتعع, 1 "عودت" ل عصا ءودححتم ع ان

 مآ, م1115[ 5 عروسس هتالعمف د جت وعلا

 رممتسأ , مص ع ءعاتج لع ظدقدمدو , نانع1ع [عدصع

 قمءعمصقامصعتع] ل' تاما دما زمنا عحصتصغف ءا

 لفمتحغ لكس دععطع. (آ8هرن. ©. هب 11, وج4ي)

 [لصع !هزك يدع هع ممصمص , طاعص ننع [ناع-

 رصتممع مدجع دد ههاتتعر معانا 5ع 0ع مما, ز1

 مع ة'ةعلأ مالك لانع لع 1' جرحت نع. آه >:ةلعاتن"

 06 اهايا معمأ هلمع5 ةامع هءالع لع دوجوم

 افايأ, ودا -لتعع ]و مممسكاتسع لع 1ةدصع ءقأ

 ممنسصلع ناصع الع لع ]'دساععر ءا 1ع روت ةثحمصح

 كماتأ (ها (ممسمضءز يا مءاممصعاطغ. 03 طاعم

 1و. - آس. 21. [هإل. ك-لعقؤاتقر م. 27,1. 0

 آبع رعرتدعأا لت (هدعوص 5:ةلععددع ذ آ8ةجتلر ءأ

 هع ممأ ةيتدصا ناغ مععمجلغ مدع اه انهلتاتمد

 مرصع 1ع محملغاع لت زا ممصاقتاب هدد انت

 داصطسع اعد لعتح معاصعتإمعف لع اه 16عزواةاتمصد

 ةتحوتتعأو , مصطنع ماتق 220'1هق الان 0-1©6عق-

 دالك, 2. 315, 1. 15, 1عو قعدطعق ةاامعطمتعسا

 تصع عممسلع صحم هدحامصعع , نأ نادك 3:01 6121 م0111

 طنا لع (”ةصعاتعب 1ع5 ءمصاعقاماتمطق نتتت مماتح

 ونعم 5 نال عععرع ةحاعع ل عدج هك عرق متلعق. 20هدتت“

 15 مهغيدع ةهتكومص, 0'ةحسياععو ["جلستفعسا 8

 101 باطخل لصف «عا 1ع ءطقمتا»ع لع 1

 يدا عماحاتمد +, عا عج امصاأ حهتسقأ نص انانخع لع

 8 ءنحصفصدل. اآنصع اهز51 صدع
 هراستما 611 لمصق هع طحمأق ]آ*ةسأ 0ع 1'نآم-

 لانسر "0 عدعع د

 نيعصعع انصع لانها غطصتع مانق ةم6عامل عدحعاما

 ]'هرخا 0'دلمزد عع ءكدمومع !هزف 1ع ةارتاع هنن ةانزعأ

 نانامص اههتلعز هصع .كصواتتغسعر ءصلتص , 1عق

 ةمممأ1نلانع ةانح 12015 ىعب 5 نتن, لمصق 18

 ممعامععم ([لطماطمز , لمد ]!'ةللمعتاتمص ة

 طنعم لع 1'كعيدمدتاتمس لت هز عا لع ]' هديك عع.

 م. ن47 , 1. 5. آنوون: نيكل. -آ.. آد
 معتم ع ةلتاتمص ممدسامتا 51 ضافأ ايف:

 ضاف ايف. 11.13.0115,

 2. 2582:5 7هوت. ©: 0: 1 1066, ءأ ةانلال.

 ككأأا م 4 !|١1 رام لا

 10. آ.ز 5و2 : اهتاف . - 1010. 00ه, 12, 1 15.

 آس 160. 00707, 111 , 42. - 170. ةيفرظلا

 دودأ لتسع نتع نع ةهنتصدتا 1ع ةعدق لع ىق . آنع

 رحمتق 11 !هسحأ آن

 مرج كاف عدا لس صحغاجع !طمعما], عا ه ممتن ةتتا عانت“

 ةعاطم. ( ؟؟هرعم ةمومتتات, مج كعمدطتل

 101. حور ”.] - آس. 17. (ن0». دج, اا. ح 10.

 607071 ت1 د1. حالم 18+ 007ةتبز 5111

 ب 110. 1707. 67. هن. 1, 1036 , 3", ءا كال

 97077171. م. 371, 2016 0. آن. 20. 11 غاعع

 اةطممأ]. « آنمع ةخصحع 5' العوج عحدتا- ءالع 1هتةودع

 1ه محم”( دتعصخ ]ه نخمدتح عرع 7 (0 نع دع اع لن[ عج لق-

 ذم لع هعالع نحت ءوا عماسع اعد لعتج [لقصعق 8 »

 [آن'ةممؤد هءالع ءجرمات داتمم , نع ىلا ةودتا ة

 12 مادعع لع ىلا نع : 12015 201158 5

 نانع ىلا هوؤ 16 مةعتصسع 0ع عفوت, 0ان6 نع
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 [نرحعصصس عمخ عا لتأ: | ١ اهنسفي .ذانل حج

 آن. 13. ون. هج. 11, ومج. آن. د15. ة[ةانع

 ممر. ازدتحطقتتب نات كاع هع دعو, 000 ٠]

 1 [هثا ممةعفلعر» لعد طصحماف مدي حا نبأ لاق

 لكهيلاب ءقصبيو كاجر. بع ةعج5 11 7625 وأ :

 آمصوتت1ل ه طن 1ع ]هلا ءةتلاغ, 11 لتأ (ذ هه

 [عدحصت عز : عمخلع ءع نأ عدا عمعم#ع لحصق امن

 هاتاصع زر طمانك ةمدصصصعو 010591[ ممق. د آن 7

 آنت :رثاخلا 1.53. 1101ج 7

 5. 45د , 1. 4. ة1ناع مط ع آس 8. آنع

 ال161 نتن عمت ديصص مدا عل عددصماو ناكفر ءاع

 هوا امدحط6ب - آر. 13. 11نانع مكنع :

 « ممتنع نتذل طع ؟هانق انتع موق ». لق معصتغتع

 6لتانهص مما ةنأ بَحو هد وععرزتاطم. 01هت5 آلزةنتح

 طمس كفصق ود 3170/11 نحب هطوعحتع يتتل

 هنأ اع ننح ةحوع لطم م. (ن' عدا ]سر

 رمماتك لع 15 ممعسصتغمع [ممصع نت 3 "عسصتمأة عم

 ءعاست لع ]د يدحاس غدحع 1مدحصمع (ٌنيحأ) كان

 !ةسلمدتا مدادع ىمصسعت 1' هلسصتسمات مصب هنا

 6. هت. 11, 356 , ةئص) ح آن. 14. 3م 16 دطما

 عيلخ 16ر62 ك-لعقذماتق, م. 64و, 1. 1ن. ب

 آس د5. ةاناعع مول“ طم مععستغمع ةلتاتمح

 مماقتا موسكو هع نايت ةعبمتل معانا ناصع مط

 [ثحدطاع ةذصماعع 1ععمد نحت دع انماتحتع لقصف ]1ع

 2000 هامواعت , آل 177 5” ها 17و *.ل1.

 آد ممعصتغمع نلئاتهص ممدعامتا اهي. ح آر. 18.

 1[ ةاصسع هما. آرع امس يحن [مدصع ]م تصدع لصف

 عد كعتج عك ةحدتأ نص كزءع» لمصف ]18 مالهم

 مدافع نلتاتمد : محهتك لع ةدعرت هحدنتأا 06زؤ ءمرح

 متعغ هعانع تعدم لمصق ده ل سا]م] 16 0777: -

 ل ل ا

 ها. م. 62) ه امتا اه مغصع هاطقعض ةلتمد. ع3

 رعرتو !مصا مدساتع كت ممقطدع نانت ءمصحصت عع

 مهم ران لا مسر ىنلاسا (107. ك0 عوةاتقر م.356)

 ه1[ دع ]زذعرحأ لمصم 1ع 17)ةنورن لع [[جفددسص , [01. 0

 - 1. 1و. 2'ةمدمغو اع لكامل هادوامتات , ا. []

 2608 م”, هد آثأ لصفمل ك0 د

 دان 16 ىمأ.- لب. 20. ااوقتللو 1. ه. ؟؟عانا لات 'ه

 انوه ىزذلا ىلع م6111 ىدنلل : مدوتو 1و محق

 صتتمء ضد لدم (نمدت» عام لع (نطغ عطل ىمصأ

 0'ةععم»ل ةجوع مماع 1ععورج ب ب 110. (نع مهق-

 18 ةاجافملا اذا (ىهإت. 6. م“. 1, 1036 , ده) سن

 5'ةممعا] مع 551 ةيناحملا اذا ممتع 1ع لتفاتصس-

 عيع» لس ممغصع سحمأ 1هنونل عيا هج سطع

 لع عدهم ةيكامزلا أذا, ماه مده طعومتم

 لحس هداف 10761417, ماتتكو ات هد معانا لت

 3 اذاف «دمتعأ 27ه, ءا مدع ةانتأع هتنقدأ

 اًهافق ير اذاف, هد هز هيامصأ 1ع 80] م ءأ

 مو ءمصقغوتعسأ, 1ع دحمأ اهايأ 0 ععات[م ءتنتلأ

 ةلمدتك , لقصم ءعالع مممممكلاتمصر آه مامعع لع

 اماق. ظدقم 1ع حما اهايآ , مدححصع 767, هدا ذ

 13 ماهعع 0ع 3ك ]مات15 011 ]15 ءمطت م 31215012 5

 عدم هتتقوت مدع 1'ةععتمةاتل ([! . 0". هم. 1[, 55و

 عا مدص مدعي لعتح ةصق]رتىعق , ةعصط]ة ط1 ع5

 مرخعست ةرخع ءا ذل مما ك1 غصع لانع 20115 5

 لع م»موعصاعم, ك-لعددمادك, م. جور 1. دون)

 (نرتمصخأ هنن ؟عممعاطع نت'لطص ةللططقعامل اذتاذ

 [1هسس دل !محدأ دع مهممعاع» ننع دماتنع هاا

 مع اعمقتأ هنيعاتصعسعمأ ة لهقاتلعا» مدن ةمض

 يعدصمأع اهدجغعد 1عو 1هءتاتمصم لمصختل ةع دع

 هت 1 دنت ةصرصم»امتخ طعدتتعماتإم مآنتف لع مئ0ه-

 رمز دود ؟ةقاع ةمحلتاخهمدر عد [ةتمدصأ داع“

 لمصق دمج اتحصع لعد 1هءاجاتمسدم نحنت نامتعسأا 0ع-

 عمم ع5 ءغ]ةلطععد مدع ]ع5 لتك ءانقذأ ودق ةةكةصاعق

 ند ' ءا1 ع5 هحتدت عمت دهداتل ينعم. قتنمدت 1ع5 مادتدمعو

 0ع هعانع مهتدبتع مع ءرجمتهتكذ عدا ءالعد نن'اتصع

 1015 لهصق 1عو 5نويصععو. - آب. 93. كم 1ع تمدح

 امددأ ةماتع» لع هع 01 063 070777714171215 , هلق

 نتع دات" 15 كعدع ةهتاععدر, ؟هاتعم آطص اطل

 اذعوص , طل1ء/. امو. 1, 201 377 ءا 38و: 2.

 065 ورمتجسا. 101.126 5" ءادقو 72.

 5.450 ,1.13.17. 6. هن. 1, 10160 ا

 - 1. 260. عدا 5ةدلككحسم طلق 0'0صعإلالة

 نتا 2 لتاأ هعو محماك ةحوصا 12 طدتمتللع لع

 [1هدهرتس. ([؟هرتعم 11. (نهتتدونص لع 2ءمءوعدل ,

 1روددت, آ]11, داو, ءا الوعدستر ط1 01007

(:2.320 

 ظ. 4نكدر 1. 2. «11 صصع [هتتلصدتل مدان هدد

 [مهات55ؤءوتت, ع دمع ءمصاعصامسا محغصصع لئتس

 طمصصتصع 0ع 12 طوق5ع كقموعب جنت طممتصق عدلا

 لمد عطس عو. د آن. و. نط غيت عطت ف ييصتسع لت



 [55 ١ قالال و

 طهر رع دع لتا ندع لع معددمدصعق نتتخ 0ع5-

 ءعدلعصتأ لم مصمغصتع مؤعع, اهصلتخ نينعت 11-

 متع 1ع لثغ لع هعو طمدصصصعو ينع 1ع طقفدمم

 دعتأ] ةهكدلا "ثدصتق. 11دك 5ع ةعمونا-تل هعمل

 لع هع طصمأ ةعار هجوع ةلطقتمم» هذ عع يل لئا

 رماتق طدقر م. 456, 1. 17 [هدنق 5ءلمطق 552

 ممانو خ16 سصوزععب. ح آن ه4. 000701, 5/11

 /و. - آ].. 27. (ع دمصغ 16و 76و 56-58.

 (107. 1'نلتاتم» لع لع ةدعرتر م. 307.) [ةطق

 1 0 ةلتاتمسص , 11 محمصوممتا ذل.

 . 455 , 1. و. 10. 60ه, 11, 207. (نطمت-
 5 دا نذل 0 -- ا ص

 ديد مب 5نيات 3 20. 0 50716.

 آر. د1 . 11 ناعم مممنألم ل. 22.0070 7511

 3و. ]1.93.2 00111711611101, 1 5 ١

 2. 456,1: 3. « 115 مدحت عمأ ءمطصتتع 112

 ممهمموزاتم» لكمصغ 14و مدعاتعو دهدا عد مه

 [ةهلا ممهممم.» (نطغصعات يملأ ننال ةادعأ

 ماسافأ كخدصع ءمدصمدصدتكم»و انفع لع 1!'ةعاطم

 رص فاتت ع, ءا, ةعاقد ]دن ,11 ؟ةحنمسمتا ضعت :

 ءمرحخمع دتص :ممصحاط»#ع- لمصغ 1عو 1مهعاتمد5 5ع

 ءمصصطت معضل , © عدا ؤ-لتعع , طع 1هتقوعصأ ةتتعاتم

 معداع. 11 ةزوددلع نتع 1ع ماسك معاتغ تمصحط»ع

 0ع ءءالع مهاسعع عوأ 2520, نتن معانأ اع لتح

 تقف موسع ]ع5 ممدصط»عد لعزجانتو 2 )11508 10.

 تاآر.-1

 مهاتمم , ؟هزن. 11. ظعتصقتتم , 11477. ةانق“ 170

 1. تدع 1'هتوعتسع 0ع هءانع 0غ عحصتع

 م. 305. آ.. 17. زةدتطقتتلب ذ نتن ءءانع طماع

 هدأ نين مم اراحب ءا كعوأ ةوصق

 لمد ع 15 ممتع 1ععمرج. ت آه. 18. 11 ناصع هت

 « 0 ةامتا ىصصصع 51 1عو ةصعووعم ةامتعسا لعق

 [جزدءعمتتح لع ؟1ةعاطعم , عن 1'ةصتعم, 1'طمصسصتع

 ءكمعع لع اعد مجغاع» ءا لع 1ع5 لتكاصطاتعا“ د

 ]زون طق ةزواناع : رجل قورحو حادقلاب ىاعي

 تعب بأن . د بوني .- آ.. 19.11 طت82-

 ندع 1ع ظلعأ ىدتع قشساو.

 2: 457,1. و .ظوو.:هبنو1+ 527352 8دحح

 آ.16.؟1هر. [[د0ز1 آككطمللمه , ]21عام انآطآ1097:

,11 

 دمعع لح 120701 هآوامتسلك 5ع اثمدتتتع موتاطمل

 انو ياعدتنك ينع لع ةوعرت عده لمدصغق لقصف

 هو لك اطمأ. ومما. 1. احا 22. ططقعت :

 جوحرس آب. 93. 0ع 38[هنداتس طعص ةلحءا10

 ةامتخ 1"هسساعسمم» لخص 121جم لع ممفقتعد. (0'1ه)

 [طص اكطمللت مصر 1)1ء/. طامو». 1, :١4 ءماصممع

 معي هحقوأ ظامسمه اأو, م. 3اب.)إ آن. دا. 1[ ءاصع

 الروووأ]. ب ].. و5: طمع ةامطانع 1ع مغاتع

 مماتك هحوصخ ءكمصعف 61'1زر2ك لستم لن طحمأ

 ممىلا بح 41ز مجمم»عف هج الممل (07. 67“

 هج“. 11, 2مدو11ر ارز : ممهتق ادم ( ظراقا. ل

 م. 65) رعتأ يت'مح انفع انم 8 مامعع لع نمر

 ي ندع ءمدلسمعمأ ]عد ممهصتتكءتتاف لع (نطغ-

 معطتب دل ظستغ, مدع ءمصقفؤيدعصأ, طحعاتا»ع 1ع

 ىمعطع نذ 1'جعاتل ها اهدلستسع : لهتك طم5 ءماتح

 ]جدعو, 1ع ةدصع (يت مهادوتخ دماعع ظعاتتصع) ه هنأ

 ممعمدسهث "ع 1ع ددصع ( لح تص) .تآس. 27. 11 نانو

 ةرمسم#!. «]1)ءمادتم 1ع عدم 0' قمح (طعدتس)

 هاةامتا يعط ةتنح حعتحب ع معان نتع 1' عمت

 مع لعتصت هس زهد ( معهامصت 1ع لغاسعع) دمص

 ءةسصق30ع. »

 8م. 153. 1.10. اة[ نامع اذ ممآ]. !اهمتطم !. ء

 روت نام ان5دع اهنيهت هس اتعد ع اهتمت , ءا

 متل ننع ءعر عت !هتغ مدساتع ل صحغس عمو ةددع

 نع 15 لكعاتح ع5 مم6ءقملعصام. الآه اعدم

 رمق 51 ءعانع ءم>0ءعاتمد عممذع ةاتت 2110'1-

 متاع .لكحص دصقسا15عصاأنج طمذ عع م1215 كد

 (نمرور»جعتمتع لع (راطغلعطت مما عأ اهرب حم

 آد 4. 8[ ناصع عمقا. ب انعدق. 2عوس. هآ]

11 
 2ط. 454, 1١ 7. كن ءتصع لع ءعو 1ععمدق طعز اتق

 نقع 1 [عجلع, ونت مم ةمطلم , هج ءءانص 22

 عدت 16 1م. ةكتفدز لعد طحقطاتق ءاتلاق نلنع 15

 ةهحوطق ماج ءمصقات1ا عع ممماعصأ ةيطلمب 0اعع

 لشلطم. آس و. ط1 ناصع اةءوسأا.- آس 10. 01 نانو

 .706/77٠ آن ثصتتخ لعق ءلهز ةطاق لمح 11 عوأ يتعد

 انمص ذعأ هيا معمطوطا تدعسا ةلطل هلسصغاتع.

 (110هو. لطدص آ[كطمللتعوسص, 1216[. 1097. 1, 6

 آلآ هنا , 0 وع شعاع لع» ناسا عض , 1, 85. ب

 آب. 22. 2'ةمعؤد 11ه لفصق دود 01

 ( كماطما. ومغصمت. م. اج لس اععاعز , 1ع محما



 قمرا نا 159

 اع. آس. 11. 11ناصع هنت. ةعدسمتب كونا 1ع

 صمد لس ءقملغطعع ععمسمتمتساعم ها مصحات

 (11هزت: كحل عوواتق , م. 5و.) ح آد 8. موس

 1: 614. آ]:.-922:-0070171, 1,

 8. 463 , 1. 2. 3 ناسع مسكرا هلأ تعا 5

 1[ نارخع طمدأاأل ءأا لفروم.ل1. 8. اة[ ناصع مط

 تلي. د1. 11 ةامع همس اهلل .عآ.18: 11ناع

 الممصأ[. « ةمطمتخاعدس ءا 11هعتط ]'هصغ لتسعف

 رمق ]ه امصطعر ءا تك هحمتا 6 ةحوصخأ 101

 ةدع هعااع اعدسعر لسصحما عصا ممدحت» 1ع ددتمد ع عبدا

 كاندع /ماطملعءمنح هدن يكتطتعامس , ءطعأ لع 15ه متن

 طن لع "ا عدحتسم, ها. 11.١ (هممدتس 1ع 2ءرعوم

 ه1 , 15507 , مهقواون.. بح آن. 23. 870نن. ه1

8 535 

  5١نامخع هنت عا لفوم:-ان: 01 . 2 .614,1 .8

  1ةددع محامو .ساب 8: ة31نامع هما. 11

  11طن: ه7. 11 , 6/رلب. بح آن. 17. جمس. هب

 4و3. ب آن. 10. ا[1ناسع هممتآ. « 0 ءعنمع-امأ

 ,0 2ع ءع سعات معدح ةععمس مانع آر و1.

 هن*. 11 5ةازل.تاآس 33. [نغ 100/1. ط7

  11: 3هات. هت.

 2.465, 1. 2. 7هزتعت (00078, 11.116. ت

 آس 6. هرعت لل همكم ما 600. بج آد

 11 ناصع طعما .كن. 13. ة[1ناصع اطمممآا. كرر 5د

 1ع تما سفنو, 11 1ةدتأ ةانمم] ةعرح نص ينه1 1 عه

 انك, مدع يعسصرداع يبا, عن ]عد ىدات»عو عم
 لعس ١ ءعطعم مزجت عد ناصع معد لححم مهن عا 6-عأ

 تا ءوا1و-1ل. آن. 18. (00:3. ا. "له مط صتغاع

 - نلت مص ممهامتا أومهسقت: جانو: 1102. 20-

 همعاتع, كموع. [ققام كت“. م. 3214: 1 ةقططتتققعال ,

 1001ه عساعر م. 67 كبت اععنعر .[١ (نهمعدطص

 لع طومعوولاب 15:61 ,1,205.-اكئ. 53. 000

01 

 5.466 ,1. 4 8[ نامع "مبدل. سآس 13.110.

 كصتطما. ومهمات». م. 52 , 1.3 .تاآنسد 5.0070

 ع, 25. - آن. 10: (هوا 1ع ودون 4 0ع هع

 ممقصدع. - آب. بهما هدأ هلم ةذ له مادعع

 0ع ىبهم . 0م ]ثا ة1م مدقتعع لئتس طمقا1 5

 هعاتنع هحتاعع تماتعةاتمد : ىنلب نليلا كلذ ىا

 ةبيطلا حايرلا ريتك بْيِط
 8: 67, 1. 12. © هسا. هت“ ]1 م"05001ع

 من458, 1. 72 8من. 1 , 111 بخ آلر.81 2.

 , هم 1165ج. (110إ. هج ممدلاب 0.71: حل

 31. !موتامعر !. ع. م سمس ةأوتم هع نانت

 عمدت نص مماح لع انعات , لع ىوش , ؟عطع عانت

 مور عما ةودتحتعما لفض هع عقلا. آتط محقتلاتق-

 ينغ لع 3[ءتءمصت ممداع هوانم , لع 13 مةعتسع

 هوا. ان. 15: 270. هت“. 1, آن 165

 آه مععصتف»ع ةلئ0ه2 مم[01[ ةيضنت 376

 كلمت مي دحمتك آلزدتحطقتت ,.15. بضن , لتا ١

 ممعووةصح عصا نبع هع حما عيا دص صمت لن تصتأم

 0ع بضنت , 2:6ءرتا]م, ن1 1651 ىعصع 1ع 18

 كمدصخغ هدد !هتخ ]عد 1 ةعاطعو. ارع محغامع عما طمقآلا

1 

 ط. 45ور 1.1. « آ»1 تس ن1 ءماتلعاتت" ' ها ».

 0م دع ممممعالع ننع ]ع5 معتدل مععدمصصعق

 معمعو سا نعد مدع طقصءعاط ةحدتعما ةعاطعأم لس

 رتسر م. 354, 1. 6. آل. ل4. 000707, القرم 78

 رو.- 1.13. (نء( ةلطحمدس ءيا كطمات 10733.

 بل 1.15. 11 تاع 20417“.

 ط. 460 , 1. 4. الوات. (ن07هنا, اكتكآ , 47. بس

 آب. 6.11 ناس عمل اهلل .- آم و .![ناتتع 7260 -

 1من. -]آ. 12. اة[ ةامع مجدنا. - اسعد. 1[ ةادع

121000 

 82. 4611.1 . ![نادخع همت. !ادمتل ( طم. اا

 رم. 64) , هطوعسع نيل ادت اند اخ مهاعوخأ 3

 رجممعع ننع ءعارممت وأ 1'ةصخفءغلعمأ لكس ةزد»

 مما ل" ةمصععتمد ننت ةعمأ 0'ةممموزاتك ه نص

 ةيياصع جمصج نتن لغمعصل لخحصع مدعات عتل ع ءمطح

 معالقتتجع (؟ه7. كحل عوذاتف, م. 4و 1 90] : 15

 اهاتكق طمو 2م01211515 ءمصدطخم جا تمانع 1ع-

 عدد, ءا زل دع اهدنا مده معسلعع لع ادع ننع1ع

 رصمأ [ذ نامصأ "ععدصضلف زعت ءمدحصسع ]1ع همم

 هدح عانت نانت ها هممعافر 1ع دحمان علذلا هوا

 04زذ انص همممقتاتك نحت هع صصعأ هنن ممدصتسماتا'

 6. ةطص فلنا , (نمردسسع» امتع دج 1! لا 6

 ]م.1وو, 201) , ءا 1ع :ءءوردل عبات مسعد معاج

 ةارمع هلم 1ع دف لت ممعمت عع. آن. (.11ةامع

 هسدتا.- آس. +. ل[ ذاع طهمتلطل .-آطس.16. ال[ ذاع

 ءمصتا. لع 7625 ءوأ لقوم. - 1.13. 1[ةطصع

 ردوا عب. آب. 160. ة1نددع متنا.

 5. 462,1. 5. ا[ ناجع [همااط..تآلس. 8. [١ ناع



 100 ١ فالا دل

 اطمدتام , لقسم ةمد 1”هرننومر "ةهعماتاع 311551 ع5

 ردع عزل] ع5 لع ]5 طعدتتأم لعد 1؟عمخصتع5و 0ع

 ءعءانع ملل.

 82. نجد, 1. 8. ل[ نامع ممججل. آنه مخعمت غل“

 ةلئاتمد مماهنأ جرلا اهليمت, هع نت ممددرا

 1 سصغاسو. !لدقتلل (طرراعا. نتا. م. 64) م0005

 لع ةاتطقأت اان عا“ اهب لمح ذ اهليص# 6ع نتت

 ]هتقدع ةدتطوزخاع» ]نوع دلماغ كلت محمغامع.

 لل مزنع ]عجم ممدنك ه نان !مادعصتع مدع آ0زةنت-

 ادت لمصن 1ع ياهل, ]1.6 نعضصر - آن.

 عم ل11 معصاعد يماتعداتمطقر, هتصقأ لاتع 5

 روصتمصاعم دع م"ه0نت5 عدا هنت ةانز عا لاح (00707 ,

 20111, 20. لح ١] 20. آهزتعم ك- لعقةاتكر

 م. 437, 1.14. بع مخغاتع قا 2017. حا

 11 ا 00/77

 2م. نجد , 1. 2. ة[نامو موا. بح آس. 6.110

 طمس. هن. 1, 396, ها ظوومت, ]1آ1, 274. ثاتت

 (مجت5 ءا ةعاطمس دهرتعت ودمت, ][1, 570 ءأ

 قانا بآن. 5: اهرضيب هر 9. 11 نا

 اةمدمتل. ب آس 11. طا[ نامع مو. (رعو 7655 5ع

 ازوعدأ موس م. 1, 339 تأ ودمت دانت | تكا

 لمع كمطوور 11 , 577 .- آن.13.170:. مآتتق 285,

 م. 554 , ءا ءمصم وع ع5 ل عاتج م35538 ع3 376

 31. آا«وتجت ب 1/6 مردعرام لعد كج هطعتر, 0. 55 ءا

 ع ةوحدصأاب مدن انصع ةلصون لت ةحع طمغمعلقعر

 حج مصامص لس ةطلمتتمط, 1ع مفخع لش م؟همادغأعب

 مجمع عا قلطلمتتمط ندت ممعاع 1ع دمسدح 0ع ليلد

 ىنلا , هن ىنلا بحاص , طدتو ةانطاواخأ ©6-

 انت لع نيداجبلا وذ. 06 قطقمللمط نامثا
 1[ هوصناع (قوَم) هدن طعم لعوءءعدلمسأ لع 0[1-

 عمتصمللب طآ11ع لع (ندحلط: 11 طحماتتناتك [لهصق 1'ءا>ئ-

 مملتاتمس» كع "1ةطمدتآع , ها نأ صامت م31

 81[هاطحتسسسعل طدتصغسد ع جقوزك[6 0'0صحقتخ ءأ

 0" خطمتت 183 ءعرع. آر ةلتاعاتت" لت 31701, 101. 20 1“

 ةزماناعر ةاتتع 1" هرتوتسع لع ءع ددعصمطل , © انآ

 ةاتلأ : عزاني ناك هنال نيداجبلا أذ نعل امناو

 هريغ هل سيل هل داجب 3 ةوكرذ ىتح هيلع

 دم برهذ قابل ظيلعلا ءامحلا ذاعلار

 در ءا1ه 1/1 ج1.- 1.16.2113 ه1 انطع

 لت تدلع, مدنعع ينع 1ع طصمأ 010 عدا دنس اعنصع

 ماسك ععصفصم] نع 1000 ل7 مجرد كتلك 1ع 010 و

 ءمرصتسع هاج 2 1" ءجردات نعال, معاتأ 56 23067

 لع حمزه طمحمستغم» عد لنا ةععصاعد. (؟[1هر. طا.

 06 1" عم. ها[. 171, 200 ءان ةادلك.] بح 1510. 16-

 قلمي هوا ]1ع قف]نطح»ع دحماعتس لحن 105]:/110 041,

 هرج 2ملعتك لام ارمسيتاع. (1) هوت. ]طدح 1كخطملا-

 1 د 30.)- 7610. « 120325 ان

 رجح ع1" ؟ زصحت ه1 هد امتع, ]1م [ةصحتلاع امانأ عصاتغتع

 65ا معجم مصفدط]ع لحت 01م, هدح كدت منح لت 82:

 ددمتم 1ع ممعيساسع» ةعدأ لمزأ 1ع ءمركجع هدج له

 معلم ياما ماع. » قلصفأب ةأز1 عدا محمد“, 15

 طفضات عمو دع دمصخ مدق هاطاتعغد لع مديتع» ءعااع

 لعمصت ةرتع ةهسصعصلع. ظحدصدع 12 لغظصتاتم» لع

 اطخ , 1 1م نأ , م. 1 ها .- آن. 18. طه 016-

 متفرع ةلئاتمد ممدعامتل لعد 1015 ضاخم. كح

 آن. 21. 00070115, 11مم مه تمل 06

 1 16 رممأ اه ددصق ممجدعم طخ 2600ه, هدد

 1من( لع محغصصع ماآتك طققر م. 481 1 3. 06

 ممدكمصا [[دضصع ءمحلمسحسع عام اطستحسقشمدع

 لوطن ةوا> 1207”ه[ , [01. 24 م", آس. 3

 665 اجمزك رصماف مهعمتكدعصا ةاعع آه ةطص لكدص

 روك لم طحخغاسع 76لز ع. ع آي 4 00071

,15557111 

 2. 468,1. 3. ثان هع م61 نعد عل, 20

 31. طوصحمم , لوا مسلع عع, 1, 308. - آس 6

 ىمس , 'عواسف-16 انع عدا دنس عم طصمأاق لتع

 ]مو ععدصسمتسعمم ةضمطعو ةمعال عدا ءاهتأ

 لااعلم ك1 20.1707. 67. 47. آو 17:1١

 وز. م. 27و. ب 1010. ىف , «لطوسق ]' ةصتعسصع ءا

 لمصق 5و ةم]ن اتقول. ١» - آب. 22. ]م52 نيزارف:

 1. 54. عون. ه7. 11

 2. 46و, 1. 4. 007478, 55:9111, 12.-1آ.

 «للكب رص ةءعمانأاع5 51 معات, لانع اذن ممن

 ماسافأ 1'همعتللع هنتح ماعممعد عانت ]طهلعمأ 165

 رماتتع5 لت 1111556011. »

 8م. جور 1. 6. (00702, 7111, 35.- آب. 8.

 ]آ.ع هراء ىعصأ معنا طاعم هجمت 1غ 1ع ةعمق

 0ع ميمداع#, مانتخوتت ذل ةةعلأ لت ا ةصحفم . (107

 عامودا, م. 388,1. 2ه.) - آن. 20. لط©ص 82-



  161قزللا ١

 1ع وعصق لع دما, عنا 0'هعاعتسع معجددصع, ءأ

 ممعمتأ مممجعمتع لع آ1ذ لغممسصتصماتمد 50-

 رصصهتسع 0 همام. (1) هز. ىوادمدت هآ ]11010', ١ ءطل

 ةزمدع :لملتمسم لك ة1ةعطعاع قدم م. 312-)

 آ[رعو 0م عصامتتح 1'هدا بحر]مرتمث لحصق نص ةعدق

 طعم, مماع لفونعمعم» اه ةتسامعع ازذذع لد

 دتمدعع لع ][؟طمصسعر ءا 1'نءامأ ينل زعانع

 ويتمصح 11 ه ءمصقعالم هد ةةمفصتاغر اع صحما

 مزودتلع هلو /مدجعس. اعد ةلعدطعو ممل هنعما

 لمصم 1ع مممصع ةعمق 1" عرج عةولماح هجولا ءام.

 ها 1و 2عرودصق 1' عم" عوذلمد ىوو تا 11

 عا ]'ديحاعع ةدحخ "هجم: عداتمم كح حما هنت عاححح

 مامز6ع ممانع لمدن عمعم 1'نعامأ نع زعااعما نص

 لتحسمصا عا مدع امصصع 0'ثمذع طاعص !هدعطتع.

 - 1.56. كاسم لللودط (ىدوالا عن

 عما هتصقت يحتل [مسن انخع خله مامعع لع ىدنزالا

 كانك ممل 0115511 ا نلت. 7081

 ةصاقتفاةصتومع لع ]د اعطت لع بعمصلا ىنب دوأ

 ةريشعلا نعص ىب (2هإ:. [ط©ص (نه1عتطوو 1ظ1ه0-

 ادعأب لع» (ءدعءارتعا العر م. 52)] , ؟0هرن عت انلطع 20-

 انعع لمصم 1ع لكتامط هلموامتت , آلآ , اهل. وو 3“

 ب آ.. 57. 11 ناحع 107“

 ط. زوج, 1. 7. ة[ذاعع 0

 ( عداعور ة'ةطوت ةدع» ذل 1ج لعصحمسلع ءأا ل 1' ةععاتقع

 ءوأغدنم ةعاع مفمتطاع مدد 1" ططمصحصع انططع.

 51 1”طمرصتصع ةأزت ةدنصت عار ءعام مع م1071 621 88

 لختصسع دموع اتاتلعر طحقتق 0ع5 لعواتس5 ةصافاتل عنا.

 ىمتك لمصع زصلسأ ععمغ ممادع 1ع رص عصلتمسأ لانت

 عاطسمتا ]عر ءا مهاد عاطل (نتر مفاتن "جعات قاع انمع

 دنع, ه "ععماتتو 4 1' عععات5ء.

 كز ان اع 06(هتضحعو ( [ععطصعق 1عق زعتج] عد اتكقسأ

 لخص ] ععمععر ان عي 1ع طحعت] ا عدس لع ءعاتح ننأ مه1-

 لمدصعسا 1عو ععدصلف مةعطكوو

 1[دتد وأ ان مانصتق , أذان 35 ان0ع مز7 155ه عع ناعم

 لددع لع طاعتر ءأات 5دل5ق ناتئاتسع مانطل الم عطفا

 لع مز مع ةعتق مك اتسع طمضأعت

 ]نوصق 1ع ةععمزت0 >5 , 1ح ءمصقاتت عاتم» ءقأ:

 ل سحيعل اهدروت رمل: هع نانل نيالا

 اهايأ ءرملا د درون. آب. 18. « آنع طمأن لق

 ه6 طمصصحصسع» قا نص عج ططمافق لانك ةعت-

 مامتعسا ممساتعملا نيدعصم عدا هحتعع 1 همم ؟3]1-
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 حاص اذا ىّبَل لو

 قاض رصعالابا لفقاو: دحاوب روكاف ؛نئدثاب
 لاق 00 بداجبلا وذ هل ليقف ها لوسر

 اا ذمار ات نأ: كن

 ةيعع 1ع مصصما داجع, 1ع محمأ طغط»وت د كنز

 مدعم هتتقوت 1ج ةلعصتا ءداتمد لكتس ةط07ءعونت

 0ع لعدم , 2072675, 17,6, 8. آس. 300

 هت“. 1, 58و. آس. د1. 27هن. هت“. 1,163

 1. 26. ة[نامع (ةمدمأا. آه ممتعصصتف»ع لل

 مما ملأ وهو 15 مامعع 0ع وه و مماع 1ععمد

 ءمصختعم ا ةعد]ع هدب مجوارن عي حس آن و7. 27. ه7“. ]1

 6 /,رج.- 1. 28. 15. 11, 5و9و9. قات 5ةلطحقت , 70.

 قطعا [نلم, 176 0ع ]11ه مجتت عار مج. 5در

 نانمصأ ذ 100[1عزأ5, ه7. ك-لعققاتقر م. 45

 8. 073,1. 11. دان 82؟141,70م. ظدذهق, آ]]

 33 ءأ مهققا7» , عا كحلعقكاتق, م. 144 01.9

 5. ج4, 1.-8. (نطغسضعطلت :

 امره نرص كيبل كيبل. 1.12. رداونلا.11
 منا عياسمم»لتصمتمع نسع ]15 ممعصتغمسع !هعصصع

 هلأ انصع ةلومت عواتمد اهدصقتاتحع, عا نتع

 وننمطت غدصع 5011 طعاما عي ب آب. 10. 1700. 07.

 آ, 652. - 1. و1. 2و. هت“. 11, و2.- 1.

 لآكهدتك ةحمدق هزهدا16 اعد مممأف لاني نأ.

 8م. ج5, 1. 6. وع. هت“. آ]1, 1485.- آس. 8.

 11 ناحع ؛طموممأ]. - آ.. 10. ة[1ةممع مغ[ عي سس

 آن. 12. 007072, 11, 2:3 5.-1آ:.. 15. 01 ناع [10-

 لزرع ا©وصق ]15 ممعسصت عع نلت عع عنو م'مكدتأ

 مودك ناغ 1فامعادم. (17هرت. طعوس. هت. 11, 20.

 آب. 33. (نعانع طماع ءعوأ كصمطتصاغع هنت 5110/7

 لع ط«زدسطمس , عا هد رت 1116 خ12 مامعع لع ىارعأ,

 1ع ططمأ ىارعالا , هع نتا طما15 !هلأ ةاتمم0و“

 نمنل 5 دولا معد ةامع لع ىارعالا نبا. ]0ز911-

 طقس مههجممرخأع ةدقاتتلع اننمزك ع5 لمصق 1عق-

 نتعإف 1ع محمأ ةمضلا وع ]ئ[ ةجوع نص 101016

 1. 27. ا[ نامع مدنا. آد م"عصصتغتع نلت

 ممرماملا هنود نم هذ 15 مامعع لع هفلخ نم.

 طاسفتعمسو محمص ىةعتلاك لع (نطغصسعات ممماعمأ

 يلقلا ق مدت قلد قا

 8. 476, 1. 2. ة[نامع دهم. آن. 12. 270-

 دوامو هجناعدر 11, جدا ح آن دا. 0600

 مات, 314. - آس. 20. آ.ع م06 ةجاميب دب اتا 2



 102 ١ فزنا نا

 هت“. ]11, 156.) - آ.. ده. [)هصق ]ه ةوءمررلع ةنتقع

 اروعر هص ىنممأ نع 1ع جءسماطع لجو. عام 3.

 لانامع مهمتالم. طم مععصتغسع ةلئاتمد ممعامتأ

 ةدحاولا دالوا ه6 نذلعلا دالوأ هع نت "عطخ

 لمت امدح مدحغاسع ةصممدستطاع. « طعصامصأ 1و

 7معموق , 10115 ؟؟هان5 همر تتك عت ءمصصتحتع ع5 عدع

 1ةهصاق ةكداتك لئسصع محمصحع ططغلع : 132315 105-

 نتنتأ 5'ةعلا لع مةدصتمدك , ؟هدتق ةاعذ ءمصصحصع

 لعد صاقصاق لع ممغععد لت ةععماعو ». "عمك

 رصصمهصا 1515 لع (نط غرك عاطت عا كتطمادحعهتطت , !. ء.

 ]نمر عدا ةدايعلا 10011 لفاحلا: ءعاناع 1ععمد

 لمصص عملا 1ع ةعصق : « للهتخ 1!هسوسا ة'دوتل لع

 كر اع» اعد طحقلو لعق د, ح آب. 25. ]ندصق 13 مع-

 رصتغ» ع نلتئاتمص , هدح الكدتا ةكوصأ امثو 1عو 2015

 هلثمو لانكا ىوخأ نع طماتق 2560ه5 م1ه-

 هنو م. 480, 1. 3, ةردنند ]عد دعك لع 11هتصقع

 لقصت. نع 0غمادععمدعما دع زاتكاتللع مدع 16و

 ءاطفص ععصط عاف ننع دمانق هكئوصم ل0 !هتخع لمصق

 هءانع ائعصعر, ءا نتن رن ةمصأ 120100168. ب

 آ. 20. ا[ ناسع طم (نعد اطمتع ؟ع5 5ع ]15عدخ

 لمص 1ع5 ةجاتندتام لعم 5ةوصععو لع [آةسصصفكممت ب

 0 ءتامنسمتاطتع ”وطعر ]آ1آ , 51 لس اعجاع.

 8. 480,1. 3. آه معصتغمع 6لئاتمص 701خ-

 اهنا: نب ريعل ترحل نب ةقر لوق اضيا هلثمو
 رم ايديزا باطخل ءار ةذاه مامعع ع لاقو

 نارمع, هد نأ الدهن رخآ لاقو: ءعو لععمت سف

 رصمأف , ةثعع ]عد لعتح ع5 نتخ 1عو ةدتخ عطار

 مع امدح هتعما هرحرخذد ]عد ذعرتك لع [[ةصحخءمستب

 11هنق 11 هت همم 1ع ممتصمامع كمتنع يتلا دع

 ة'ةهرمدع لع ماتت ظلك 0'ةلطمعتط, 1خنص لعق

 ءاطغعأك 14د ماننق ططدخعق لت مدتخت 0'قطل ةخالقط

 طع /ماطعتعر, ءا لن: قةصححدتح طغعب 111ه, ةاتث“

 1عويتعأ هد اثغ نصع دماتعع لحصم 1ع لكامل هآ-

 هوانعست , ]1 , 61, 7" عا جددت. (نعا ظسصتخمم , 0*1

 1[هتطاع ممدنع ؟ةتعع ]اه عدعمم»ع ةجعع 1ع5 آكطقست

 لل زاعم , ]ع5 يعئامتل لح طحمتسق مقنع 53 م3201

 رحم ها ممغاتعمع ءمصاخع ]ع5 (0ددق )0

 قلسمدأ قلطملزدلز 1ع ظادتا "ءعاجعتءطع» عانت ع-

 رمصعملا. قصعحم 5 ةدانلا عج ترضع ب ءا لعدععمل

 كلتا ءكطمع آمددط طعس /ةص طم ( عابنز نب حور) 5

 لع ]جه مط لع ]زهلطحتس. ةانع 15 نانعقاتم»

 انكر ز1 هد عدا لع محغصع لعد مطمأق نامول أ

 نامون. م عصرحامزع اهدنزمانك مماننع طاقضسعد"

 دلت [ةصحتستس ]12 [هرحصصصع تاّيخ أي, نانت 65أ 51

 1و [مرحصع لعف امتلتا ثرتعم مهد الل

 يعصرماع : لازن 00131 لونا# بارض لنماتن“

 بروضأ ءاع.ز. طمدت طافت ةلت ططمقعاتلتس ,

 هرج اخماتحتع طلعرح ]اه 1هدحصع لعق: 12015 ه2 2ع

 معانا زرسصتاعر» عااع [مهحصع مدان" 3 1عو 205.

 كصلطسب 1عرتتمأ لق قمع اننماتكتع ءد 700316 51

 دلت عقصتاتا (مدنع يعصصماع لق نع مدان“ نع

 نالف). ١ (؟أ هزت. [طدح قاتل 0 قالت“ | ل 1/7/4

 م. 20د ءا 203: كارو, ن0. لع لع ةدعإلب

 7 50 أ ةانلا.] ح آن. 27. 2نن. م“. آ[ط,

 م. 478, 1. و. 1[1ناع طهقالا. ح آس. 1.2.

 ه7. 1, 60و. - آس. 17. 0074, 511, 5

 آي. در. عا ةلمععر ننت 5نرمصع امانا ذ امتنان

 مرماعع : « 81نءعووزلف صخف ممتصا لع ]هذد, عدا

 لاتقاتاتغ, ةعامص (ناطغس عاتب مدس 1ع (6ه , 37

 5. -].. 22. ]د مانتمدتما لعق دمهطظات علاق هدد

 لاقؤ هد لاق اهف 8 مامعع لع لاق ذا, هو

 ناحل عصا هذ ]'ةرحمست لع 1'هرحتصتمس لع 11. [خت ع

 اعما (طتو !/عدمدسلاسسوعت» لمح كلف كءالر آب

 9و6), نسيع ]ع ةدنزعا لع لاق هدا 1ع ]15 , ءا صمد

 اع مفعع. آد اتهم عاتمد لع ءعد لعدع طمسمعا

 دعرولا ه]1مرو : « ]أ 'عواسعع مدق م1 لندت ائعق هد

 70356 هل امص مفرخع عد لتكدصا (]عو رج عرعق ةادتح صامل,

 لقصم 1عدوتعلم انح طع 1'د5 ممق اعهتام ةحعع ٌدصح

 لسا ععدصعع. ١» 0م ءمرصم"عدل لع ءءانع مممصتغع

 ةعمتل ةصحعصا 1 ةصلاتعممتتمد لس !دكطت هنن ةانزعا

 لع ]آه همصاصحلتعاتمد يدنا تعصقسونمتا صانع

 ]ص ءمصكتستاع لت ز عتصع طمصحتسصع ءا ىعف مهتما ع5.

 (10. م. جو, 1. 4) حان. د(. ايسنم.ابسن

 « لكس هاتطات ىصماعأا د , 1هعناتمم اعوام اع

 ءا كرمان طا 6ع هلت (207071, اككا, 0

 2. 47و 1. 15. 00607. 537111,70.- آس.

 آد ممعسصتفسع ةلتاتمص ممصامتا هباصتنأو. 35

 آةصقفالووع لع ةتطواتسمتطا 5ع اعماتحتع لمصق

 ةمص لكامط 101. ند م", لقصف 1ع ءطقرتلعع )6و

 دداوامت اا وانت 2ع لف ةسعأ ماك لعق نءع»اتعقر ءأ

 دورنا هعرعتتلمتا ا>ه0105 ءمرتتتتع اعأك. ( 0737
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 1ع دورتك 8 كن ممقصع ع (زةقلط طعص مام.

 آس. 214. ة[نانع ممامعمت). (نعو ع5 هما نام

 اممعستاك عد هللعصمسم مدع 11. آتعاعما , 210-

 ممكمل, 1, 187, عا زلك هع الكعصأ هلت عج م65

 ءا عمامعصق]ا مد لع ينعاوسعك ةتتاعع, ل10

 هاموآمست 11 , !0]. ج30 م". آس. 26. آنع اكتم

 ه1هوأمت11 ممد"اع راج كك لوغلا تديضأو. 3

 نانا مدخهلا ممن[ةمدطا وب. حاس 0. ؟هرنعم كح

 0 عققاتق , م. 61

 8. 4811.9. 007072, 1711, 87.- آس. 6.

 رون. ه7. 11, 625.- آي. ور ةادع آهدنعقتل

 515 لع كرسحتم , هرعت 11. 0. لع 2ءمعوولب

 1ر50, 11, 539 ءأ دانت. م7054 |

 ءا ظعتقاع, طل ةءامأ0 7001107711 0701120777 ,

 7. 243 ءأ ىادللا. مدن هع نعرف ذل اذا مقصات

 هنانفععصعما ءمصصموةتخع» طوف, آ]آ1, ةقاأي ءا

 20115 ءكمز0م5 1ع نبعمب دا 1ك 615 مادعع

 06 نيعم 0 (رزصحتص- 115 طل عان 1ع دمصح 0ع

 12 ؟عمحصع لع اطهنعدت4 , نتا ةنتدتأ م6مان16 ,

 ممخعع نت'ءالع ةحدتت طاقصحم ةمدح محد لع هع

 نتنل ماعدعمتا اممم ]ه محم لع مد "نمو

 قط ىلادط. آ.عد ظعصمتت (مضط [هدغ مدصاتع

 لعم ظعصمتت طقتملكس , نينع 1آ)هدصدت4 هم

 اطواامتا. ]بع ةعررق 0ع ءعار عرق عقاب 701 ©«0236-

 نتعسأ : « بعد ماتت ءا ]عه اعصوو هدا طغعحتت

 مع هلع , ةدعطعت , 6 ظعطمات (نهتط , ناتع 135

 ةمرصتسعو ءماد*"هدنعمو ءمصاتخع ((0دحصص) 113'-

 طعم. 11. ["معوصعا ( 101:1 ةمدع اءان»ع سمج |[ قكأ

 لع 4كهطوعر م. ام2] ه "هلتتتلا هع عمو طاعص

 01116 معدحصص عمان ان. 29. آم ممعصتتفسع 601-

 امص دصعأ 1ع طصحمأ كش ءصاث ةىوصعصأ لمصق 1ع

 ممعسصتعم» طغصتماتعطع. اكمددك ىمرمصدك ينع 1

 رصغاسع نا 1ع ءمدتلر 1ع ممعصتعم ماعا ءزا

 لوزخم, هأ ]12 طص ذأ لقوم. لتت ةانت"مآاتق , هد

 رمماتضتدتا دع لعصمسلعت» دز 1ع زنم ننت ءقأ "عع

 اممصعطغ نذل ]1 اص 0ع روراف , مع معد مقق 18

 لعممتغسع هةرالقطع لماناعتفع.

 2م. 48و, 1.1. ل[نارنع دمنم. كاد ]ع طماط

 امعمع 1100/04, 70172 قةطمت][نكه, ©0097.

 11, مدعأ. 1, م. 10و. 0م لن 7611 ا 0” عوأ دتمع

21 

 لع ظمستط, لع يتعالع اعطت ذل ةامتك, ةكصححمسص

 مةممدحلتغ لع ءءالع لفعل. ظمادط, نانت ةامتا

 ةلصتق لمصق 1! ةصانسحتاغ لن فطل هاسغاتع ءا نحت,

 1ع همز, 1' عما ضءاعصسمتا, ؟ةصامتخ هنت ططقلتاع 1عو

 ودقلت انه لع ةمص طقاع, يدل [فوزسمتا ]دق مدخ6-

 ةعماع». طلدتك قطع دلصحغاتع "ععمصصتتا لقصف

 1 0عوتماتمم لت ءمانساتخمس ءعءانست لمصأ قلع

 طقفز هلز ]مت هحتدتأ نعت ءمرصتصع كح عد عصمت

 ةعاقخمم يدل ممانسكدتحمتل. طمصدودع 1مانط

 دمتلما ][؟ةسصعصع» ةهسمعند لم معصععر, قص

 مص ة'نامتاأ لغزذ ةءطقم مغ, عي ]1ةهتكدحصأ نص

 ررتمععوتت ]روزمتعم منح عما لع ع5 , لمدأ

 ]عد لعتح يتن'مص انغ لمصق همادنخلعصع 7

 [هرحا ممتع. اهنا عدم لم لاما ه1 وأ1 4711 ماحس

 الصانع : لؤنق ةريزخل ناطح ىنب نارمع قا 3

 سلجم ايسيقرقب ىالكلا تراسل نب رفزب
 اهلوطو هتالص نم نوبجتي رماع ىب بابش
 لجر رفز ىلع مدقف ايعازوا رفزل بسنناو
 ناطح نب نارمع ىار ناك دق ماشلا لها نم

 رجش |ذه معن لاق هفرعتا ىاشلل رفز لاقف
 ايعازواو ةرم ايدزا رفز هل لاقف دزالا نم

 كلئاغ تنك ناو قلاتما افئاخح ننك نأ رم

 للف لح للا ساعا نال اعف "قانونا
 « ننع. 122 1311 جآ1ذ لمصم 1'©دحمس ءا لقصف 1ع

 ناسيم دور, لمص ]'[ممعر هان زل طحماتستا. آ[مدتل

 تأ مانق امه ءطغعأ لع اه عمصلع لع 11 كتل

 لك لئةخطل ةهلصغاتع. (1هرعب 31. 11ءل, ©م-

 دءاقعأانلاع أع“ نامل عسر ا. ], م. 551.) آل ١ع

 هنتعا لع ممضوزعد 0'ةصعمص طعص []ذاامص ءقأ

 كلغ مدع 1"ءطسصتص , مرتع امتع دنت 16 1طلمهع

 مقفل, م.1811. 14. ( هرعت 0'هتلل عت دات

 امددأ لكامل هاموآس , ا. ]ال , 101. 65 1" عاد"

 ب آس. 4. ل[ نامع اهمال. ساس 0.1707. م.

 1. 22.1. 12. آم ممعسمتفمع ةلئاتمص ةحدتأ

 هاندا ةصفخ , هع نتن مز6 ةاصع كمصعم هد

 ةفصخ. (110). 11. 0. 06 طءمءونول , ودمتم

 اةطاعمتت 2ع, قب 19:ءاططمست ب كل

 72.97 ءامممدا».] - آس. 18. 11ناصع طوقألا. (ن' ءقان
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 روعطع. لمفوسعتلف , آه طماع هيأ مصاقع دمااتغ

 لمصف ]1ع ءمرصسعصاهتخع لع اظ[هاطقم 21, أ

 رمصمز ن6 لمصم ءعءاست لع ادعت. ل[هنك [[ةمتعت ه

 نعام ]نأ صح ةدحع زج قت17 ه5 15 1هءداتمد 8

 متع هعاتجع لمص ةمدح [205هغر آم1. 30 ”, هال

 ةرحخفو هجمت" ممعاغ لكتصع ؟ةسداع ةعرصطاةلطاع , 1

 هز ماناع : ممدانلا 1 0 4 - نو

 ا هدي ىف 55 هيف 3 2111551 0125:]6701-

 رماتك نانلعا ةيعم»ع [[آدضس مقعادع, طمط 5

 مروع ةعممرمصعع , رصفتف رمهععع 11 انا 1511

 ءراخعرع لقصف دمرد ازحئ"ع لعد 10ءاجا1025 1837163 ,

 ءمصاعمامطاعق , 11 عا درعحتر دطصصقلق لانك هذآ كات

 ][؟طمصصعتس 0'هععتز وع ]ع5 ععمسمسملا1605-

 ( 110. ماسسق طقسا هماخع ممانع ةدتع م. 440 1.16

 همت مدعم عدا , ان ]1 1معواتمم ءالعطصحغمد ع,

 131. 0 نماعوصغ»ع , طل. لوو ]1 مدامشأتكر اع 1

 5.1, م. 48.) ا. 17.11 نانع 602. « (نهدحطت عد

 ز1 رن د لع [عمحصتع5 لمصأ لع طخع ةانلق معمم مطل. »

 1. 10. 0*عدا قطو [[داعطح 31560 ءةامصتب

 ديس اعوسعا ؟هرت. كضاطما. 07071771. 100

1211 

 آه ممعصتغمع نلتاتمد 1ع مان د رصتفصس اننا , ©

 + . 1[ ناعم همن - آط. 15. ةمق

 نسمع لع ةوعرت هحدتأ هممسعف ذ 1ه دحقتعع عدد

 يعمم متسع. (!؟ ها. 1071ه, م. 32. حاس.

 (نمر». معرتت , و عا 1: ه. - آس. 1و. 11 ناصع اح هنما

 ل1.23. 11د ع رد غار" ع. آنعد لعاتج ؟ عد هدأ نام

 اتهعستاف مدع لع 533 .2602 12610-7107761١

 1.28. 67013. 07. ]1 مموم016, 73. 50

 2.4851. 3. الطع 0 د اع نت ذزنينف

 هعنهف .ىقلا. آس 5 07 1 00-

 وولتع, 89. آس. 11. 1510.81. - آن. 12.10.

 8و, آر. 17. 2. هب 11, 207 ها[ 2506. (ةاننع

 1ع طمتق لع 31مهملنط, ؟هجعم ااتعاطتطص !هرموع

 هب كهطاعر 1, د11 .] ح آن. د3. ة1نامع 72014-

 هسا. (١1هرع ل1. "واقع !. هرب 208 3

 زا ذأ رصعاامو طلاخي هنن نعد لع طلاخ.)

 5. 486, 1. 10ه. موس. هت“. 11, 667. (10إ.

 مانتق اطقاتل, م. 4 0 ارد مود (نطغستعاطل
8 : 2 , 

 ١/ اور وسلا ة(ىلعإ وأ ةادوحمتا همها
/ 

 رصمص امعصع نذ عمدصلعم ممستلت عواتمدق , ءع نحت

 ةييماتوتع ]15 ءمصحمدعدتكما» تع | ا

 هماخع ءا1ع ءا ]جه وعصعع ءا ]ه طقتتاع ؟ةتكمح لت

 اهلطن. (؟؟ هجن. ةحتمفا 1اه”هعال هآتااة أه ج١ 73 .]

4 - 

 انمد ممدضامتا لصنملا : رما15 جتتمد5 016 ]'ةص-

 انعاع 0'هممنو اع تامل آل لصن عا اداد.

 آ.. 25. 2عواطوطا حعصت زل سم مدتخ مانا ةرخآ

 . ةلغامع نعمت. له ممعوصتغمع ةلتح

 لان ةرخآ يع هع ماعقا مدق 1ع لعصتعم لمان"

 لت طحمتق ةعان] نانا ممائأع عع مدح

 2. 483, 1.3. آ7نإت. 6هج77. هت. ]1[, 219

 و. آس. 6. 6 مه. مم. 1, 653.- آس

 (00707, 111 , 10. ب آب. و. 6 هات. 07. ]آو

 ةقلر, ءا كصاطماووأع نمسصت»مأم م. 31 لس

 [6اعب. - ا. 3 1, 6هل. ؟هزعا 1ع

 16 معمالع طقس نامصا

.“07 .27010 .1 

 ةهعربق لع ءءالع طماع :

 نص م ععطع ةصاصضسقلاتل, هرج طع معاتأ كالا قف

 آه دمزح هطزوءاتخلع نسال 15 3* معمكمطصع كت

 ناتت ه ةلمدتك مدان ةانز عا عظفصتاتت8-

 انعمل 1ع منوتسع زصلتسععا لم ؟عنطع (راجل

 روربجلاو). ()' عدا ءمرحصتع هرج لثأ عد آ]ملتس : « دنع

 «ناتتع ه0 ةقانجد. ]ودع قطمات 110183, ء 5ع

 قل عان] 1 عل

 معرجدسا لع لك د" معممصصع 3 مةققللو ءأ آد

 مضر عد لمصصمصا هنن رم عنطع نص ةانزعا "6ءأ

 لمصق 1ع طحمأ قفلا ننل همامعم ةرغو طقس

 هرحأ ءمصصتتق انصع ضضعانت نان قطف [!داتسح ةعادأ

 طع 06ددو مرجماتحع مدق. (0نمصخا ذ 15 1هءناتمص

 رصغسصع, ءالع ه مخ مص هعتصع لقصف 1ع (م-

 ممر ةانتوأع ال11, ؟عوعأ 148, هاذ ]مات مدس

 لعو 1ععاعتسو ة'ةععم»لعصأ خذ طحمحتساعستل“ 2

 [هرعمتع موققأل ع, يععزأف قلدوتت كهدتسمساملت ,

 ناتت ]11 قوق , عا ةمانك  عداعمسعل ءمصحتصصع ةانز عا

 1ع مممأ مدنلا هلع معمعصاتس ». ذأ آه ةكدتأ

 ةعكأ ةهسكوأ ]ع ؟نءطع نذ ]جه رمتح ةعاتتع, هد

 صماعع اععاع عد ةانم-

 مدنل |: رصقتق 3ع

 ]وه ؟هزج مدققلتتع, 15 مطعدقعر مدان" ناصع ءمد-

 ل

 مافمصأ لع محغصع ]ع طصما

 مععاع, هنيندتا لن ةانعع اهانتتصعع ةتصقأ : اذاف

 ق طقس قفلا : مع هلمو ىافلا ةودتا نص

 صمرستسهاتل ةطومانت, ددصق ةاضع 1ع ةنزعا لد



  165قالا ١

 يدع 1ع مصحمأ م ءجتقاع مدق 0ثعال دحعمأ لمصم 2
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 8. 48و 1. 3. ان انماتتحع ة1ه طصصقتعع لكم

 رصس ان ةعرتنا 12 مدعمأع ةنتحدصاع لع 8[هطحصت»

 ع4 جاوح ىرثك هيلع هدأ معن تيلصحا ىنم

 لاوزلل ةيعنلا .-1.. 4. 0ط فم عطت : اطعا معلا

 ةاعلاورلبألا رطعتلا .قورخلاو حئابصلا. ب
 آب. 7. « اند مماجؤ5ع 1ع كفتسعقاتح 825 8

 ءماتتك »د, ءاعوأ دنصع ةدر"عدوامت "ند ةمدصعااتع

 مضت 1عق ةكعدطعن مدع ةصلتوتع" لانع امانأ

 1ع محمصلع هتصحع د وع معدعسع ةتتمخنذ لئن

 طماسست ع همدتتات 011153 80120105116. - آن ن.

197 ,207011) 

 82. 400ه ر 1. 1. 0070705 5353711177. - آن.

 اا هدتق ةحتمرتق ةدترحزمرضتمم , 3 ضرع, 1ع م20[

 حرفي , نان 5ع ]15ه لمصق 12 ممعدم1 نع نان

51111 ,00707 .1.21 

 2 3.1 تاسع ةهيقان. -آ. 15. 116-

 اع هض11 أن لفرم. 11هاطحص نما ةزمادأع 10

 طعم , عد يمان سحصأ 1ع حما ةبكلا: كواطا ىا.

 طز دتانمسا كاع هع روت 1.١ ىر ءا 1'ةاجطاتع

 ة2ماطمو» طعم الز ةصقلط ةلطعاطل. (1'هزتءقر دانت ءع

 ]ممقاع عامعتل1 1, 131. (. لع طعمعععول , ,ددهقر 1

 116 , ءا دانا مانا ]11 , 274.) آن. 10.170). ةانن

 1سم , 1ع 1 همالشار م. 31. - آس 17. طه م1ع-

 10 كا |! ( 1707. هان 2ع

 عرق , لن ققاخق , م. 80.] - آس. 20. 210115 5

 ةزماناغ 1ع مصمأ قداس ناتخ 131[22320غ 5

 12 ممعسصتغمع ن0 اخ مرد. ح آر. 24. آنعدصمأ قاطن

 محمصو مع لمصق 13 ممعسصتغفمع نلت

 242,112 170ه: جهد. ه1 3

 1. 5. طفت ءطخ: عدرت اهنال ةبيشلا ةعئارلا

 سرابلا كيل هيا: ترلا ذرعا زيكا
 مدلل ةعن بهذي مرهلا نال ا. و. ة1ة©

 عنمريمت]. ]1 !هددخ اذعع مرصأف 3066 1112 0

 هان 1' لان ب آن. 11. طاقعت اقوهيم.- 111

 طرمان. ه7. 1, ةرالى.س آن. 16. ة[ةانع 2.

 زل ره لعد قعدطعد نحت اًنععصأ نص طوات 3115111

 قالا حراب ب 6أ عد انرخعصل انت 220117315 ل ماس

 11 ةزمداع ندع ءع ةمصغ ةانعاماتأ 1عو طمطت [ةصاق

 لحن 81 علز ل. - آس. دو. 0٠د طاعم ءءام لنةزعصع

 12 مامصع 0ع ]12 «عةموصقمطتلتلل مدمدنتلع نانت

 رصف ءاططع هذ دمد ةعمصضلر » عوام لتسع, لعرراتتق

 ونيتع 1'دصوع ءءدمتخوف لع مماع» 1عق طوصصعق ءا

 16و طححتتت هتذعد ةعاتمدمك 2 ءمحصص عد عع لع اع-

 متسع 12 ماسصع نحمد ةعمصل ب مدعع نينع 188

 لع مهتكمص دصخذ معصم ”عةممصقدلطاع 0ع هع

 نانع )ع [متق. ح آن. 23. 000701, 7

 5. 48ج, 1. 4. (نععز دع ؟ةمم»ناع ذ عع نات'مد

 لا هملتصمتمعمدعصا لخص معهد عنطع : لثملا

 رئاسلا.-1ن. 9. 00707, طل, 39. - آس.

 روس. مج. 1, 660. - آس. د4. 1510. 111, 2.1

 2. 541. 1100 رد هطول 1عأ 12 ©1102

 دامصعع نأ عوأ م6 ءعوووتسع ممانع 1 ةصاعا ا: ععمعع

 لصد امملكاغسع 85, عا نتتآ 52 201117 ل251

 مهعمدأ نع لهصد ]ع لاهل هاموأمتتق , ]1 , [01 6

 7 دقن 2 هند نعرف ىحا نلوتت :نقو
 نلسنغاف ابايث اهنع. (1107. 11. 0. لع 2ءمءع-

 مولر 125:01, ]1 , 548, هذ ]خه [مهاتع 13 اه-

 لت عاتمص لعد ممزق عمور ةتتوست عصاغ5و لع نملك

 هانا معو.] حاس 17. ة[نانع م.

 2. 488, 1. 13. 0طغتعاطت : لافلا ام اولاق
 ةييط ةملك لانو كك آب. 19. آهن. ادع ءعأ هاتح

 مصمم ءفالغط»ع [1ه0ز1 اكطمااو, 2161. طاطا 07.

 1, 328. - ا. 24. آه م"عص1 مع 6011105 م0-

 املا ليهض , طمقت ءاعوا طاوص ىيهض ننال اهدنا

 انمو. (1هرن. قاما, 15. نهض : بلصلا نيهضو
 هاوس لّيعف الو نب نشل ا .) 0ءدحما مهغطسع عزا

 0'ةهتللعتس لمتاعادج, ماتتكوسع طزدسطمتتب, 1

 رثع , للا هذ هع ةدزعأ : عوخصم وضو , ©أ ا (نم-

 7مسق , 0.1071 , 1هلا هطوعءدحت عر لع طصحشطط ع : سمج

 عونصق ىيبهض اماو ليعف مالكلا ىق.
 رو رمان ع ءع طمأن عونصم [منو-ةمانك عد 8ةم-

 ماتو ذ لعدم معد كاف ذ1'ةرمادت لتصع هطقءا»

 مةانمد ععوسسةاتعم1ع, ءا نان هاد 5011 ع0

 0 هحمتس ناغ كسا سمك ممتن هع طنا. (0دقصأن

 هن 220[ نيهض, هع ةصع ةزومتل ععدتأ كمصع
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 ]زهتتطقتل , 1[ رهم, 3 ناآويح ءا هعاانع 1 ععماج

 عدا مصظخمغع مدع طابغطغاط] ب لاتل, كقصق 5و

 كدمات (صقص. ةعوطعب طخ 862), كتان مفلابو
 هيلاو ةعاضق ىنم ىطب ناديح نب ةرهم

 نويرهم ا بسني. (170إ. هان551 11. (. 1ع 2ء-

 منول, ظدعت, 1, 20و. حاس. 21.؟7هور. قطوتنل-

 [نله, © مو. انته مهلل.1 م. 7

 1. 4و6 ,1. 2. نطغتءادن : ديري رذاعو لذاع

 رجاتملا ةرقكل اهرنذعيو هلاوها ةاساقمو.س
 آب. 4. ة]طتكأمد 311 00707, 59711, 68.- آم. 5.

 (نمه0, 371 06. - 1510. (00ه, ةقكآ 1 0. تح

 آب. دم. آد مكغعع, يمص هد طصمطأع ةاتع انه

 131556ولن , هوأ ععمططتص 32016 مد 8[هطقصت

 ردع , هر ءعو اععصعو : (نءااع ]ساقرعع ءوأ نص

 ىنفسلا ىقاوبكو اذا قرغلا نم ىتمال ناما.
 آن. د4. (نطغتعاطلت ظنا هطوعتات عا 1111 هلا هاك

 ةلطتخأوا» هلق 00707, 111.

 ط. ودجر 1. 8. ن0. >1, 43.- آب. 21. 06116

 دوصامساع هع ؟مرجممتأع هتح 355386 111 7.

 8. 498, 1. 2. 0607071, 55137, الو. ح آن 9

 آم ممعصتغسع ةلئاتمم ممهعامتأ لف عا

 31. مءرامع, جوس هت“. ] , 46 , ح 001517. 170.

 دا هع ممقاع, طظم»معمأ م. 16, 1. 12

 131 ءأ جا , عا ةموتمتتلت, متل ءاهتص ل170

 101. 1م5 *.) 11ءططمصص ( 7!ههسما. 00

 م. و4 1. 16) هرصعأ ة1ه ظصر هعن5 نير 165

 120 ىايرلا لثاو.-1.. 11. اة[ ناصع 20017“.

 آ.ع صصمأ ةماعع ىءدغ لتعع 1 1ع ءةقوتع. (نطغ-

 رساعطت لت: 2 ّط سبلت ةماعلا :ةبلعت لاق

 مسلا ّق عضوتو. ]دودح جتناتخعو ١ عك نحت حشمت ع

 ممقسسصع ةمصغ كامذ مهع '!'عطسقم, ظمجسممفلا ب

 2161 هن ب, ةءامض ةمرتمانأت , !. ع. 11 1ةححأ

 لمصصعت» تح ممتن لح دحمان نيعبوذلا نا

 ةمز[ غل , هن طتعم رو

 همام ةزعمتلا ءةاتمد 1ع ذاح ىنبأ , 1ع هع 220

 د. (762]110 , 5111

 ه عصر ثنصاغع ة عع عنك , آطص اكطما ان عمص , 121.

 ةةهو“. 1, 28. حاس د2. 180. 11. 111ل, 6©-

 دءاتعاءاع لع» انسان هر 1, 42و. آس 25.007

 رنا , 23 .- 1.18. ة[1 ناصع ”لزع. (نع علق 5ع

106 

 طزةستطقس ب 1. د ءا دروع, ان 0

 هوو ع5 مدع 1عو طصمأق عجاسلا لاق 6ع انك

 رعتغ مممطوطا حعصا لتعع ]اذ محغصصع ءانمدع

 «سوعزجارلا لاق , مدعم ندع 1ع كرم عيا عماد

 5106م6 مدصصع لع ]12 معموع مامصخغعي - آن.

 كودتك هكمصد هزماناغ 1ع5 محماو ةسفن قك

 5. 4و3, 1. 15. ة1ا ذاع طهقانأ. (1 هت. 127. ه7.

 آ, 5ةو.ز - آس. 16.150. 1'[هاهم لن عاتمص رم. 36,

 رمزع د. آ.. 1و. ةلغاضع همصتتا. آه ما" عطت1 ع

 ةلتاتمص ةكوتأ ىوطت دات مدققتا, ءان اهنم ةدصق

 مملصاك دمج عال عد ر ءا ىمحصصع 51 ء'افامتا 15 م6-

 ممولاتم» نم. آنع مجغاعع ة'همزرمدع ذ هعاانع ]1ع-

 عمر ءا الدعل ( ماكا. تقل. م. 604 0150 م05

 اهنيب 011 اهنود ة1ه مادعع لع اهنم. م0

 هحمصم م"ن1 نحف نع اهتم, عأ 20115 [82011115015 :

 « ]بعد متتتاك ةمحأ قمماننع 1 عد طفصصتسعق لعق ةطععتت-

 ىمتعد , لمدأ 13 لعداتسغع معووعتعع هد ةاعصل

 1ع طر ءماقز[. )| - آ.. 12 . ا[ غامع اطدهااا.

 آط. ول, 1. د. 3[ نع طم اعد لعتح م20-

 مموزالمصو ةمدا ءمصقأ 60 معد ءمدصصتع هز ءكلعد

 ةامتعصسا لمصم نص "همس مدل هصصعل : « [هطع

 لتك نتئتص اع] ه هطاعمد», ءاعب ح آس

 ا[1نامء 1 حاس 13.12 ةةعزت, غل 15 2318

 0ع ةمرص يع مامتسع, هحدتل م"هممدغ لع اندعع

 كليوق ممن كلويق : صمتك 165 طمحدصاتكعتتاك 0ع

 3101ه” عؤمت ءمص سم عدخ 12 1ععمد الويق. (1701.

 داتسامانأ هدمت. هت“. 1, ج62 , هماع 1, عا كه

 اةماموآج و»مت»ت»مأ. م. ا37.] حاس دق. ا نانع

 اممم. « 0 امأ , ؟ذكدعع هدتدلع, ا دصعقعجع ماتت

 عا مرصع نسامح طع ممانتتلا كاتو“ نانأذ

 1'هنلع لع ممفاعجا عم. » ( هر. ©. هت“. 1, 1050

 أ ةمومسات, مج لمست, !ه1. اذا“ .)

 8ط. 1و5, 1. 2. آنع 0]2160 ها 1ع روغ هان 1

 1مم [!محصح عما 1ه مدصانع نل ععنع ءا له مدت

 انع طوقذع هدج لج ماسق ”ممم»هءاططغع لع اذ ءماع

 0ع 1ةيعوطتوب ح آ.. 8. 2'ةمعؤو 11. طمصعب

 1100 17و: مانمصستر 1, ةامر ]ع دحمان رضخالا

 هنعمتطع نتعاونع[مز5 ١] ءماداعت» ععقع, ا

 رعالا آه ءمرتا دع طصتصعب ح آن. 11. 102

 لمصمم لع. 183ور 1, 16و. حاس د13. طق مع

 رصتفمع ةلئاتمص مممامتا ناأدبج نبر مدهتق
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 عاتلا 11, 42.1. رهظملا نم. (نعاو عنا

 لتخع نداعد مخعصمسأ 1'ةععاتفماتل مرصع 506-

 هة/ءمات], 11 دع "ةهمرحماناع دج ؟ععطع يرض

 امصلتخ ندع, مصصصتع 710547, 1ع ١ تلطع لمثا

 معمل عجصع» 1ع ميغصع دعصق ننع ءءانت نست

 عدا يوصف مدع هع مقلوب. بح آن. 23. (ءانع

 ءماتعداتمد 5ع رهمرممدماع خذ 15 1ععمد قانخ.

 ةهكعع /مو76, نتا 5ع امماتحع لصق ]1انق1 انو

 زجتم21152 8. آه 1ععمدج قانخ 37 70

 نانع 0ع توعإت ه ةلمماغع لهصق ]ع اععاعر ءا

 0116 20115 225 اك ءطقصعمعر وأ كارلا

 نفع لهصق ]جه عامدع لكس طححصتتقءنأ مو 16و

 12015 فورعم ضرم. آن. 25. 1[ نامعع !ممأ

 5:505,1.215: 60م2, 11 1283-1: 18

 11 ١ كغزذ ناغ يدعفاتمس ماسكت عدت !هزذ لع

 1[ قط 07 طوس. هت“. آ1, 319: 31. (ن.

 لع طءمءووعول, هدمت, [آ[1 17 أ ةانثا. 1110

 هاموأممت ,آ]11 , 101. 358 5" ءا دانت. ] ح آن. 2

 1101: «ع] دا ]15 ا؟موتع مممدمصعتحاتم» لع ءع

 صمد. (1؟ هرب. لمهام م. 833 , ءا 11 تماغصلع]1ل ,

 تال 11615111 م" اسمر م. ه1, طماع ه.)

 82.503.115. 1[ةامع ملك عد 7 نك هما

 امهلستام ظوومت , 11, ءو.- ].. 13. 11نانع 0

 « [! هزعز دمه هدنعت] 1 ءانعب عع دم 1عد طحعتل] ءاتتك :

 ]عد ةساصعم نحت عد تتعئال عدت, 165 ممم عما ع

 1 عجرو محهتسم ْن ]عدس طوتعطع. » (0انمصأن جانح اد"انكن

 1و ناتت دع اتماتح عصا لمصق 1ع [ندعمأب 10

 ظصعاطقملخ , 1كمرع. هع كسنط. ]11 , ا, عا 77

 ه5.1538, 11, 481. - آد: ]نع 1[ 61001

 3 ماتك ءكمتععصعمأ : هتراطتسا ىنكل 27 3

 آب. 15. ]ع حمم لان مفرخع لع هعو لعتج 10و

 دا نتا مدع 11. !مءونامعر !. ه جراف لحصق

 16ه 17165 010014715, لاف , عا مدن" 1[ ةفطتتتقو ال,

 00 خراف. - آ.. 106. 5

 16 (م71015 ةوامملا عوأ نصح ءةدلعمزأا ةدانخع

 (نهدجلق ءا 1م ةورتعي - آب. دج. آم صغمع 0 قصت

 نامت اه طالع لع ة[هلنع هلامصمت ]طن (113512115-

 عدلا 1617 ملاونز الوهن 11, 161 ك8

 (نءانعظ1125*ةممعامتا, ةءامص 1ع 181مل هآهواطهتم

 ورع م. ]آس 52. 110 هاموألتاق : نلعجو

 رهيغص وهو ءانبأ هنت كنا اقوط هتف

 قالا ١

 , انمدتا هتصقأ لمص ]د مععصتغمع نلئانهد. لف

 0'هرعغد ةمرهنأت, لقصف ةمدح 1 7] فسم

 1 هينا 1ع اتسع ءا 1ع ءمدصم]كامع ءمدحصع ذك

 اق قبرك ادييتك
 ر : 0-7 5

 ني نفق. «ل'51 ناغ هج عا1 نانع طصعف هددعأا عقر, 1و

 ةانلأ :

 عصمت ال عمت0 , ص غلت ا عصا دصع اصز انقانعع ءمحانع

 صماتك ب 115 ممانقدعصأا لعو تم تماعصاق.» 506-

 حماحاطت, نتن طماتك ةزما" عمل عج محغصتع اعط

 نانع 1ع ممقاع [ماتطو عدا ]'ةتاعتت» لع هع علق ب

 1'ةععمرس مدعمع لعم ل111 ةعداعد ةصقلو عم لمص

 11 عدا ىاحفءعماتلطا ع. (0تحصأ هين دما نيؤي هدد 1ع

 حسمت 1ع مممرجمم ءعرع هحوع نص لاناآ »م ىاتت 1ع 041

 دز, لمهصق 1ع دمدح لع ءءانع اعتطات, هص ص ةحوتا

 مق ؟هديلم طحقتصاعمتمس 1 !هرحصع اءالع ين'ءالع

 ءةامئا لمصق ]5 3“ معومصصع لت نات. حا 0.

 (نمرو». هس ام (نمسصر 11 , ج6. 09د ]خا ةعسأو.

 8. 4وو, 1. 3. اهزرتعت (00هسر >>, 23.

 آب. 12. ند آنا ذ 12 طحفنعع لد ططقط اتق هلأ :

 ءاحناب ةياورلاو قيععت وه بونجلل نفسعو
 بارطضا ىهو دحاوب نيتمجعم نيءابو ةمجملا
 ّبخ دحاولا مطذاتو جاومالا
 2. .5هوزب 1.10. 007ه70 5111, 5: حا 2:

 1510. 571, 5ن.- آن. 15. 1510. 511(. س

 آن. 20. 11نانعب ةممصأ]. حس آر. 93. جوس هت

 15454 للم 3/35:111:8+ 128

 8. 5مدر 1. 8. ة[نع 8مم. آنعد لعد

 صتوصا1 515 كح 11 ممر[ عد نلقوتو. 1ع

 مصحح عدا ما عاتتع لت : هلوق اذ نمدبع وبأ لاقاو

 اهرقاوحب برضت ليخل ىنعي حافصلاب دقوتو
 امنا هريغو ىمسالا لاقو اران حدقتف ةراجتكأ
 ليدل الا قريشا ىعيزاساتا و. ة1ناع !ة0-

 011. « (ر عا ع5 , لهصم ]'طتح عرخر 1ع5 ؟عتح لع 1

 دع لست ععدخأ مدق دمت عتح 1 100 ععاتت معد مص

 12 صحتنا, نانع 1و ناتصعءالعود نتن زةتلاتمدعصاأ لع

 10 ماع"ع ةمانق 1ع ةدطمأ لت ءطعرول ب »آد

 آ152 : رم ب آس. 14. !7هزتعج 16 06 110-

 011110 رنا 1:13: تااس15: 06

 (عقواتق , م. 4ور. - آن. 17. 1[هطقتستسعا ب

 عد كطعمعطقمأ مص معاتعاتلو 1آدمدص , لتمدتا :

 « اكواأذتل ]3 , 16 عحلو» - آه. 18. 00
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 108 قالا ل

 معصعما لع اآدوطوورو (عرد 5مد), معاتل ةتماتع

 ءادمصعف ىدسالاو عج ريمالاو. 131. 12ه27, لصق

 اةصامملسعاتمص نيل د مامعنع ذ 1 اذاع لع

 دم طعالع نلتاتم» 0 ]طص-آدلعماتس , مسا عمل

 نان ةطمسم ظععع ةدعس لع 8دلهز هد, طصمتلا لغو

 اذص 4و 283116 همدص]م 056 11207

 دان 1عو ةقوصععو لع [آدضتسض. 01. آ2هدو: ه 71:0-

 طوط] ءررحعمأ اممات6 , لمصق 15 دهدت" عع ْذ ]13-

 ندعا]ع ز1 ه قدمخماغ هءاتع مماتعع, 1ع مممأ

 ناماقملا ممد» ناقلعملا. كرد عال عا , ءمطحطحت ع هد

 معانأ هز لقصق 1ع 210. 014 71 1.146 3,

 قةطمست ظععع د مسصصسعتام 1عو ]110ه112عوي.

 آ.. 16. لطص اكطملانءدص هزماتاع, هرج روصخم

 1عو م0135 سيبد نب. - آس. 24. 21ةا»ع

 المدمآا. « ])عد لعتصعق 8لاعك ةدصق يرو عسعع ب

 أ نتت ةصقمتمعمأ 1ع معومععأ, ءا لعف ؟عدحصتعق

 ممانأ عي نحت ة'ءعمكتءامممعصأ لدصق لعق ةثام1عو

 مج نعد لمآ طعم »ل آن. 25. 007. 2:111

 2. 508, 1. د. 0م 5ع ةمانحتعصأ ناتع 1ع طانا

 لدن 0١رهعع نامتأ ىوزرم». - آه. 8. 11ناصع هنأ

 1.11. هع هءءالع هماطمو»ةرداطع 0'1محمس

 دع لتئاتصسجتع ل كصصمس. ( قطعت [ةلهر 6007.

 م. 246). -]آ. 17. 0077177. 07. 1 10411

 85ر1. 1. 21. ل1 نامع ممجن]. « (نع نتن ه !هنا

 ردح م عمدا ه1 1ع ج2 731 اتت“, ©" عوأ 0116 ]ع هع ةانآ

 ردك لعف ععصق كن مدجتذز دلك طع ممهاعسأ نع

 طقتصع ءا عمدتع هتتخ ععطق ناتت هد لت معانا“:

 115 هدغ عمضلع لع صصع معهعمسات" عن, ءمطحطتع

 هر ه عمصلع 0ع معمعمصامع» نص اخمد ب طحمد

 ةممدضاتمم مغدع مانتخ ذ [عابسو رعاتج أذ ]عانت

 ةسسصعم ننع آه طقامتللع 0'0طملب ذلك دصع عم

 ممتعمأ هم هدتلتعم لع ]ج طمحعم»ب عا معك مصصع

 مع دصع اعدسدتخ ]م طحمحتس. » هدجج 1ع (هز5زغصدع

 + عرتق رب 70]ت.ب 270. هيا 1,271

 8. 5هور 1. و. ]نع دحمصتاتةءلا لن 10

 هز هانا : ةيوعم نب نبيعس هل لافتا حنا 10

 11نار عمور. - آنا. «آنع عماذا لعق 3)20ةععق

 صحو مصل 1هز>» لع الزوزطتم : نص طمصصتتع

 قوصتعا“ دعانأ] رن ةمسناعدتغ دمر ءادقطط ولت. د
5 1 : 

 آبع محمص ةعتلا لح 1ط2نم» ممعاع هلبا ]100111

 0 اهف هلاخ ىلع لوخدلاب هتوماو.-آ.. 7.

 ا[ نع طمعا. (110ج. لع ةدعت , (نمآث 1, م. 112

 آرع حما يشن ممتستا ةانكع ممادت" ىشتت.

 2. 5هزب 1. 14. عمس. هنن. ]1 205.

 آس 16. ة[نانع !طمبمآ]. ![1هانك هكوطق طحا5 نيح

 س0 ءاتسمطاع 0'هرمدنو ©. هس. 11, 258, هماع.

 « لحن مصمحصعما هان زلك ةكدتعما 1ع ماسق طعقمتد

 0ع ةمدحص ع1. ١ - 1. 18. 11نامع ا! مدمأ!. 5

 ماهم معطعمأ مدق تصع ةعالع لع ]1'ةساععد

 دعما كتعع يحلم مع مععدصعما دق 1ع اعدحإو

 0ع كعووءالع». (0تعاعدعك مححصتتقءعتلاك لع 110-

 اطقفضتنتت ممعاعصأ بحرلا اكلت مموقلا تح

 ]آ.. 1. « طبع مصصما لاق , لحصق 12 10ءاتاتمص و

 هلاف لفي , 7مودوصط]و ةعان] عدد عصا هنن طصمأ لاف

 06 ىأارلا لاف در تهتف 115 طع ةمصغأ مدق لع 3

 رحغصع ممعاسع. - آن. 20. 10ه. 01. اعتصقتتل ,

 11141710 5 20/0005, آل.

 5. ةمؤر 1.1. 11 ناجع هلا آس 17. 007.

 8ال11, 55. آل. 21.1.5551 , + 5

 1ءءاعدرو ]15 عما نينشب. (10. 1آ8ءالطق»].)

 2. 506, 1. 8. جوه. هن. 11, 602. -1.1

 تح 1ع (نم' هطأر 70. كح0عقةماتق , م. 510. ب

 آ.. 13.0656 سيق نب فقنحالا , مدا 112 4

 نتعفاتمادت مانق طقتتت, م. 05 عا 84, عا لمدأ

 ]1 طاقوعدمطتع هع ]!ئ6 لمصق آطص آكطدلالتعدس

 1, 393. - آس. 14. آه 236 'آطص ةكزعاس 5؟

 اتماتحع 1610.1, 035.- 1. 16. 11 هنأ معاتل»

 ةاعع اع لنتاق. ( ؟؟هروه اللمس, 110]-

 1م, م. 343, هنن ]'هص آت نوق.) آب[

 لع عا 0ةيتك عا لع ود معمعمسأتع هكتعع (0طحقن“

 عدا ممعمصاغع لع لت ةععداعو دمممستغ» ع5 مدن

 ابوس عاطت عا لفصخ 1ع دصفص. ةعوطع مث 767

 1051. 8 م" نع( رك. ]ل 18. آ1هرعج دنع هعااع

 امعطع خو ءمرصتسع ةزوصع لئتمع م1ق51011 ءانح

 ئىدم»لتصمتعع ءا لكختس ءعمامتص لمد لع مه-

 مطغاتع, 7/02. هن. آ]1,

 2. 5ةمج. 1. د4. هت. آطص اكطحا ا نعمس , 1012.

 قامو“ 1, 257 كأن ]'[صاصملدعاتمد, م. 26. آعو

 0عبج 1 ععمدم لمح 11 عدا زعأ ين عف نمد كمان معاتاع

 ةامع لع اه مححتم لع [[دعلسا , نينت ه"65 ]'هح6-



  1069قالا ١

 مد دست لع (]ج اكل لعز 1[هدتت* تل! د آب دنا عاتت

 لح لك اهط هاموأم (1. ء.) هعمطأع ةتسصقأ ]ع5 كد

 ءمرصقامص عمد ةتتحن ات عال ع5 دع ؟ةهززممعاع هع عاق :

 قطلمالملط طعم ة1[همهلت دع, [”نصع لن خصصت“, نأ

 1ع ءكدعأ لعم ظعحمام يماططعتل. آنص زمانت“, 11 ثامثأ

 ة طمزعع هجعع 1ع ظعصمتت ة1[دعتص , امعسنان نص

 ءيعامجع ةطوققتص ةمموصاعمدصا ذه ععق لعضصتعو

 دع دحتا ةعانقتم اعرك ةماح ةطحفاتت" مماننع نع [عحتم

 لعم عصمت 7مطعتل. قطلماتمط 1ع ةمايآ]] ءام عد

 انت لتددصأ : « 2['عوانعع مدق ةقدعتم يتع ان طفل ع5

 ةحعع مماتك , هبال عحعمت»ع ندع ان معصصعق

 [عت ممانت تمد [عصصتسعق ا » آلطوودتص ةهزمعأام

 3 ىمرر ةععماتس5 1عو ظعصمات ط[معتم , نات 5ع ]6-

 [ةئعصا هد ةطلملتتملط ءا 1ع دنغععمأ ةصتر

 لعععمم ءطعأت لع وذ اعطت ةعنق ةمص 106عر

 5'هلز هنعمتا 0طدججن, لع ]ه اتطان لع 1[هدت*نة0

 عا[ امانق لعدج هالموسغععمأ 1عد عدم ة[معتس ,

 هن لععمستغ مص تعابع طساتص. (0طمجج عج لعصصممطم

 له دد ممسأ, نان'فستع طنا "عاتقد. 216 ؟هددلمصأ

 موق [ةتدع 1م عابعتت»ع هذ كمح ةصعاعم كلاك فلتتو)

 مع مءاتسم لع طق. ةصصع ةممأ مانك امه

 نات 0 ]درت ةحئدلا م"م166ث لعد طمعدمععم ماع

 استر ءا كعدأ هلم ينل ائغ 1ه ءمقتلعا لمصأ

 هع دعو !ذلا مدهاتع. قصت مدصدلا ها ةارعع ءمدع

 اعصاغ ماسك اهنأ لكتصع ممصعم» مهمات 1ع

 صد عنا" ع لع دور [مغربعر عا ءوواتإله مماتل هعأ

 هعاع لع مقعمصعتلتحاتمد لعد معمممعاطعق لع هد

 دمعمع آكمطعطق. ( ؟؟هرعم 8 هجسمععلب م. 106.)

 آنع ميسدعع 0: قدح م'دللمتأا زحسصمتف لاتكون

 ام افصغضأع, ءا دماحعسمأ 11 معاضد 15 مدتح ذ

 نصع عمعم»ع ءطفصععانمع عا ةصعع"اهتصع. (؟' هزت.

 و541, 111: 399.)

 2. 5111.8. 170إت. ك-0عققاتقر م. 2691.

 ]ع 114.2. 11, 347,111,2.11, 480.

 آ.. 23. آو : ليقو. آس. م »11

 2. 5ددر 1. 2. ةاتتع 15 ةاتمممعوولمص لع 3

 مممموزاتمص ننن لعرممتا "ةممصلتع ذ ناف.

 امال. 6. هب. 11, 836.- آ. 3. موس. هت

 288. - ].. 12. آه ممعسصتغمع 60110 مهداه

 ةره. آس. 00707, ل111, 51+ عا تكلا

 228. 1.16.0007. 1:17, 1 . 152 ىلوه. ب
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 هلْيإ: ف ةودتا ةلمك نصع انععصعع م06
 انوسع 011 ةلبأا ه6 1ع جوعطع لعمدتا ةاعع
 رصنك هذ 12 معوصتفمع !هحصع. آو مه عا

 دعمت: «آنص طمدصحسع ةدصق ءةمتأ, ةاتتم1 0

 وأ ةتنا عدلا. دو ح آب. 12. آنع سما اهب 111310-

 ندحتأ لمصم 15 ممعصتغمع ةلئاتمصد , عار م0117

 ممصماتمع 1ع ممغامع, لع ةدعإلا 81 00 94

 عمد يعسصرد] هتسع, ةحدتلا ءمصز ءءانتت ينلا ىزاو:

 اداممأات ( 1 متعا. تنل. م. 66) م6مم5ع ار

 رامز: ع 1ععمرج عيا ءءالع لتحت طصمتتتقءالأ لت 101-

 نهر. آن. 14. آو مس عسمت نلت مح ممدساملا

 روحاسلابو. 500 مرج» عيا 1 عممسح لحس دعمك

 قكمصا 1ع ماسضقعأ , ريجاوس , وع [0131© 551

 قحصم نص دعو لع ظمطامال , كاع مقنع آجلماتأ

 110 ءاءنمت] م.
 1لدمم 1ع 5جلزهاتنخ 11 رن قة, هنن ةعلص 0ع 8 م11

 لع ؟[؟طمول طعص قصت, 0عو طغصمو ععصغتءاتح, ع5

 ءلدةقؤ عانت

 (لان1 , 105 5 ملوح طعو هان عمن ] عدخب لأ ةعطصخ :

 (©001 هدأ خلده110 ( ظدطتنم»#] )

 003 معدنت] ةاسعر هعاست نانع 1ع (عصحمو 3 مق

 مانع هامععر عتتأا ه جقوؤمعز6 هذ دعو ؟1عاقؤزأ10عقر

 ننال و هنغد

 آد ؟هرعاسم عدصأو [هتغ مهقدعت» ل عرتصأ لعق طمطحطت 3

 حلت ؟عمصغ ءا خعاج مممتس 0ع ؟عتطذ

 ]رهرررتو ا ةلعصط عراق ةمرحخغ طءعوتتح عا طآوص عقر عانت

 جعاغ5 ةمصخغ 13105 ءا طمال5ز

 ]رعت ءمنمعاقرتع عدا ءعابل لعد محتت]ءاقر عا ءطقع

 ندع ماتت“ !هتأ موصدتا"ع انص ممانا ءوان 201 لع ]عدت

 ح22 عاط عج

 آ[ب2 م1 تمد لح غعطحإمق , 1050ه آعدع لعمح صلع

 يتعاوبمع ءاطموع, هد هطالعمأ مانع 6ممصقع : 116-

 عم

 1.13. 200. ه. ]1[,

 2. 5دو,1. و9. ة[نامع هه. - آس. 13.116

 ه00/17. (نع 7615 5 انا ظكامط هلدوامتات, 11

 28ج * ها ]111 , 33و م؟: 15 ممعسصتغسصع مممأ 16 لن

 عرق وع ا ممانحت عدتتقذ1 تطمح ةتطت , ك1 هطرج ا 377,

 ءا ةمومسأات, (نةممأ» ءالسسملل ا, 112 3: لقصف

 10115 ©65 35583865, 1ع مممأ هنايح ءوأ "عاتق

 ماهعم مون :ءابح. «لع جوتح 1 1من هعلقعل, أ

 آنت ز1 عادا مدع انععإ ةمزك عد عمجلع ءمصاتخع



 منان ١8 1/0

 113: ظ ومنا ميرا ,هليق6 . تحال 25 1/0

 ةلنسطمسل , ط5. لعد ىهعدمضتلع, م. 268

 اععنع ل81. (؟دهاععمج عع , نأ ءداممدملاتع اهجلع

 هتام»اماعر م. ١و. - آب. 20. ]طص اكطمللتعوس ب

 1)1ءا. انامو»>. 1, 271 . ب آس. 21. 00701, قطلل11

 223 ءا قالا. ب آب. 27. 011101165 115115

 ةزماماعمسا ةممغد زييوربأ , ]14و طصماو : ؤمرغ ىب

 لداعلا ناورشونا نب. (1'هإت. 8110. 065 مدن«
 1065 , م. 2714: ظدومت , آآ1, 457.) 81. (0ةلع-

 ردفخع , ( 07من(. م. 108) !'ةممعالع ناروت.

 82. ةدقر 1. 2. 0ص ]6 لفصق نياتعالانعو م3

 121156115 : شرعل و شرفلاو. - 1.3.1106

 آطص اكطمللت عدس , 82124. 60و. 1, 137. حاس 8.

 11م طمعا عقاوف , مانع لع ةعقاف , هز

 ]ع ةءدو 0ع ةعاقف ب مآ عيقاقف. « (نهرصاتع 5

 ]وو عمدصلعو ءا معاتاعو طسللعد لع ءعرتص ةاهتعصأ

 نص ععوجتعم» لع مععلعد ديدع نصع اعخع ءج مل

 (11 0. كصاطما. ومس. م. 40 لد اعءاع.زإ

 آن. 10ه. عون. هت“. ]1 , 147. ( 9!1إت. اتت“ 7ةلطاط4 ب

 31. ((. 1ع طءمءعوبول, رودوتر 11, 55 عا ىاتلا.

 1116و لع 101مل, 11, 366. حاس 15. 20.

 هت. 1, و18, - آ.. دج. آطص اآكطمللت وص, 101+.

 61007. 1, 263. - آس. 18. آد ممعسصت نع 601[ مط

 ممدعاملا بويا ىلا 2 ( 1 هرعج 11« ه101-

 ةهق , 101. 193 ا,” ءا 283 م”, ءأ اللوجتحلا , !.

 7. 85و.) -].. 23.17 هال. 5541, 1,192 عأ قاتلا.

 1.28. (*عوا العتتل , ظلم لع ة[هدحتجهطب 1ع

 دعت »اس عم لع [هددعتس , طلق 0' كلت ب ءكعدأ مدان

 مانع ممتكمات 0116 5012 2052 5أ: هععمرس مع

 لعم صمام : « (0ه11 هطاتعمصع هع نسل دصغضاع. د

 1. دو. ل[ نامع هسا. « 0ع ع دع لعدءعصلع

 ريدك لع آكطتصلتل, دأ لع طع 7608م مهق ةاتنع 165

 عمم ةطسعل ءع بنتا د !ةتا.»

 2:.-516 ,-1. 2. !”ةلكوومتر 1105:1161 51307

 مومو[ وي هجمطودر ]11 , 617+. آب. .6. 11ةانع

 نويالز . ب آس. 7. ط]هقزعتتت5 ططق21151115 م0-

 اءةغ هررحم ممن لوهجم. كانا لاه 10

 قك0١عوددم , م. ةوه, 1. 1و. ح آن. 16. ا[1غامع

 اةطمممتا. - طك. 11. ل[ةو ةمدتقن» - ط3

 لذا نارنع زمول. ع آل دط و. 07 هتا اتم

 هج 11 ن1 3.- آ.16. 11ناسو مو ط8

 آ.. ه1: (ن0هج , اتتتات , و. - آس. 25. (1طط 6 تعطت :

 راجل زاج ةارملا ربدو راجل جرفلا ىمبت_برعلا
 20513 141. 116 ضرالا خابسلا

 ولولا لبق ذل. ب آر. 2. .(0همسك, م. 207 :

 ركآدلاو نانثلاو لاخل فرعلا. آمر ه ءعرعل

 املصعصسعصاأ !هتا هلاسمأمو ة نع لعحصتعر ةعرق.

 1.3. 0م 1ز1 ن1 طحهنعع لئانط 21115111 :

 نمرذحا ىنتاف هكلسا ال نطبلا

 نما رهظلا بكر نَم .ىلي رهظلا بكراو
 الماتك ةحوطق طهممم»اغ هع نعد نذ ءقتتكع لع

 !'ءكلتوع يلسحمصلتصمتسع لس ءمصصا دعما لع

 ان 0 لل نم نانت ذاق ]15 مامعع لع

 و.ىم. طوداسفا»ع اطسلجهتاتل ائعع رعش ّق

 نسل ىلع ىأ ءا 1'ةتاعات» ةععمتا 1ع ممقاع

 ةررصاانعا , هدمت انععصعاعنح , فطمت 21083.

 كسر ]5 نيمتدأع 0'ةحمتم» لعد هحكقصأك 70

 ماسك طوق, م. 6ه6 , 1. ن. ب 10. سومو.

 (2000, 301155 أ ماهؤ بح آم د0. 170دن. 47“

 11, جورب آه. 11:01. (ن. 1ع طععءونول , 10504

 111, 353. - آس. 12. 8مس..هت. 1, 505.

 آس. 13.1هرب كيووت , 111 ,ةدد ب آس. 23.« (نهع

 ةامرسمماتسح مممدساع لمصق ىمص ىولت).» تدع

 ع ة[هدماتمح طعم قلطحلزدلز , يتتأ دع اهدنا مه

 يصلمتتلعع مجمع 8[هددفاتست 1ع 1ععاعتسب لمصا

 11 2 ناغ نمعقاتم» ك-لعمةانفر م. 148 , عملت

 ما ىتع همر مععدعتا لع (تهلتاتمصف نتت هاهنا

 رمان ناصع ىمطتلطر هر. !اةهدسل , 2216. 81007“

 م. 548. - آس. 8:.26[ ناصع :اطمعسآا. « ادع 0ع

 [عصحصعم صحقصغعد ةنتكواتعلاعو طمادك ةكوصق

 لمصصغع لع طماتح عدتتح 73135 3 1'جنلع لع صمد

 1مصععو ,لعحطست عد نانا تامتعمسا معضم ىعك ذ ءعو

 ل عدمت عرتك , قدصم هجمت ةاغ مفماسكتغعد !د

 2051416 ..ظ»وس. مس 11, 200:11 ههنا

 معد ا ةطمع 1ع ىرصتلل: [طص اعطال ةعوص كمصصع

 ]1ه تع لع لعدج ممقأعم نست ممصامتعسا هع دمت ,

 آ1, 15 ءأ جا. ]ع 7. 11ن1ع ةطمممآ] .



 000101 ا

 هممدأ م. 232 , 17ه. هت1]1 767, ها 1071/1

 هاطم] ممر م. انوي. - جدع ا[هلتع طعص 2,80-

 محفصمت عا [[هددتك هلطقسماتس , 70. 2ونن 07.

 1, 133,133.- 1: 28: (ن عع 5ع "ةمزرماع

 دصع اضملتاتمد لس طعم مطغاع, كافع موع'['ءاد-

 11 0 76 0 ام 11هسمدمأاو ]0.107 :

 ربش ىف ربش رمادا نبأ ىنطب اهئا لع رمعماصع

 لع ]ا"طمصصحصصع صخذ ندئانص مدلصسع ءةمع6د,

 نانمأ طمص لكمصع !هترلع اهصغ 0'ءالمتاك ممن

 اع ةدتئامتعع! لطص قلمماطعتع نحت, طصخق] عت مرح

 ةهصصطأ مدح اصصحم ل نرخ ع أ دوم 303116 62265-

 ةلاع, 6و1 هلا دع [هتخع مهقوعم ممتع ند طمصصتم ع

 لثتصع ةطواتصعمعع 568 , 5ةممآ1 انهن[ 6ع

 سما لح طعممطغاع, عد هزوانامصك : « عا ]ع م05-

 ةغلع هع نحت معمأ دصع ةدلطععد. ا”وصق 1ع 17-

 اهل هلمواسمت ١٠١( آ1, م. دج لع 80'1. لع آ؟كهوع-

 عوصاعم) , 1ع موعماعد ل'آطص قلمعمطعتع ةمصا

 كا معد ددص مع 01116 عدحس ءدخ : نأ ىسع امو

 ربشلا عسي , عار ةماتك هءااع رمان عا1ع [هعصصع ,

 1!" كيران ءداتمس عم ه كم لغطوتطتع ءصاضع لع

 كوع ( (ناجعا. مح. 11, اعاط رز لمان. هه. 632

 11, ةموز ءأا 31. 0 همام عصغتع (لوتنت7. هك101+

 1١832 , 1, 390 ءأ دانتات.]. 11. 1"! عانعطع», لقصف

 ندع مماع يتم ه عمصحصتنستلا16ع ْذ 11. [[هدء-

 عمماعس , ءا نأ عقا ةصوفمنع لمصق 1عو طماعق

 لع هع لععمتع» دددع 1ع لكامل هلعوأمتت (1.

 م. 254], 120117 ا ام, لوصف ىسع امر, ماو

 لدتصمتم 1ع عمق مععماتك, ممهتق 1ع ةعمق ةصخعت“

 ممعماتل, ءا يينتا ؟هدحأ امهلدتسع : « عا ننع معانا

 ءمصغعستس نص مدلصع». آه مدمصتغ"ع لمص

 81ةكمسلت, لكفصخ ةوص 1100207 (ةدتزرحمأ. هن.

 تع جد, 101. 238 7"] , در ممراع هعد طحت 5

 مهعم]عد, ءمماعمع ءمصصرأ ننعدص عدا ءءااع لعت»

 متغسع هماصتم. آه 70161 : رمش ىذطب امنا لاقو

 تدان دا ىلا يرسل نودي نإ ىيعااف
 برلاب ريغسماو نيبلاب. « 03 ون6مع نتثانم

 مواصصع معد ءمصاعمتم ع5 هطز ءاف لع هع محمص

 لعإ لع كدومعطع كمدع صمد معاتعع اعرق 8

 رم هتكمم ةدتصتعر ءا زرع لعمجدصلع 15 مها ععءانمص

 0ع رصمم ةكعمعست. » طبع ممقاع لنأ 2 هان

22٠. 

 1ع مرخعصتت عال ليل عقأ ةنلق51 مماتث“ يطقل

 نلكحلمل 1. 231. ط1 نام موا. حاس 3.

 (نطغصعاتل كاع عد عتو مماتق طوق, 40 م. 523

 1. مد, ءأ ي«ماتواتع 1ع دحمأ ىمات ]م81 : ىدنقا

 ريصتو ةريغ لعفي.- آ.. 25. 11هرنعت 175541

 11, 561 عا ىاتاح. - آب. 20. ]لةصق 14و 68

 كانو, ودمت, ]1[, 562, 15 [عدصحصتع 0ع كدلعطت]

 نا ىهلس. كولعط» است ةتسوتاتا لمصصغ

 ع مما , 10دوتنتل هد نأ ؟دتأ ةمص ةممانذعأل

 ( 17 . هتتقوا [طص اكطملل عوض , 010007 1,194.

 2.517, 1. 2. ؟70هإت. م..528, 1.4. حاس

 ]1 مدعدتأ نتع 11. (ن. لع طععوعول, [. هل

 ىسنيف مماد» نيف. آه ممعصتف»ع ةلئاتمص

 ممرض ىنيرمالا , ةوصق 16ءارلة ل. - آس. 12. 27

 0 100.- 1. 15, اة[ نامع اطمتسآ]. « (نعاتج

 لع 1 علت لع 111121 طعص ة4صحتت' هغ كفانا علا

 لع مصاتختمس امددق 145 ظعصمتت ةستع مقع 1ع

 1دتأ لع 3[دلعع نر مدحت ط عادت" ذل 2015 , 18 عرمان

 قسسصتعس! كم معصمحمصأا طع معدقعت مانتك ه 1

 عامز»ع , ؟هنك ص اعد لمع 1ع تعاطاتخ لعد ![ةصتالعد

 ةسدطعو.د» 11كلمصت دماتك ةزم" عما نتع هو

 مرو ها ثا مممحمد عند مولع 2 طمصمست ع 1عق

 عصمت ["عيدسمط , لمص تصع انااأع ب ه« رفانت ١

 نانا ةكدلا انعم عداعع ءءالع لععحصتغم»ع اهتطان ءا

 هعءا1ع لعد ظغحمت خصصت !نانع لقصف اهننعالع

 هعدسعا "عمه ءابمتعما ةهنتح آ"عيدصتاعد 0'هحمتس

 طصفصعم 0ع 15 ؟ءدوع لخص ُةصع (راح ربا.

 (11هرت. ك لععدماتقو م. 582 , 1. 12.) حاس

 آمون. دبع ةكطل قلاقط طغعص 2/مطعتع, 12 طممتم-

 عمممطتع لع 11. (0نماسعسفت»ع, لونا. 0510.

 1832 , 1١ 1, م. 330 ءا دانت. ءااأأ ل, 6ع.

 06» (ناماز/ عسر 1 , لمسك 1 عم ؟ةوصعد لع 1[هدحتجت

 ها الهم. ح آس. 23. عا طمصسسع 5:ةممعادتا

 ةلاضق ىب كك نب هدلأ نبع, ءا 16و دوو

 ونتتأل مدصممودتك ذ ءءانع هءعمدتمس طع دهددأ

 235 معتق , مصصصتع 1ع معئاعسل ذع 8[هاطقع

 مم: 115 دع ائنعصأر هتصقت ندع 1'طتقامتسع هذ ]ة-

 وندعالع ذلك كمزج مخ 1عد» هتعتسع, لكتا0ط هآهع

 وامجتم آ1, م. 13 لدن اعهاع ءا م. 208 ءا دو

 لع 15 امهلسعاتمرد. - 1. 30. كرس 11هتنط طعص

 (نماملمط , 1ع ممغلععتس لعد ةعوطوو , 70. 1ظ1م-
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 هز عصتلتع 16و ءاطد مت اعد لعد !زورععو. بآن. 2و. آنه

 ممعسصتغمع ةلئاتمص ممدامتا لئاسر. 1035 [(05

 16و تقر ز1] طخ كا 0 لت ماماع

 عج اتص اتماماعر مدن نصع !ذععمعع ممغاتواتعب

 آلووعب 6مم. هت آآ, 306 , طماع

 8. 551.1. 4. هرععر ةددع مان كطل ةهلطقم

 رصنل, لطص آكطمللتعدص , 2164. 6ئمو. لقصف 8

 ردع لس دتمتع ]ط٠ص عال قتل, ها 11. لع [[كدصتم

 رصعت, الءاتع» 016 طةملسعاليعالستو هضاع لع

 (ناماة/هلعر ]». 207 ءان دانت. ح آن. 5. ل[ هوتقم

 1ع لعمصتعمس طقلتلع لعد (0طحمرو هلا عد. حس. 6.

 قاصد هصفمت» كدلكدط , 1ع ممعصتعم لعد قططدق-

 8510و. ب آ.. 18. ]طص آكطملازعمس , 1211. 71007

 1, 536. اناحعط علت , 1101 هل]نم70 , 101. ج17

 0م رى ممزا ]ةمععساتاسلع لندن مةعصمتل ىادت

 ]1'هماطمعسةرادع لع هع ممدح, مصقتك ])طعطعطت

 ظصتأ مدع لتعم : همبأ هنأ همق كشا دل ىذلاو

 ىاؤلاب نابز. -1.. ود. قطا قالدط طعص قطن
 ققاحملع , مرصع 11 دما ]از"ع ع مح , أنا لتق-

 ءكماع لع ائهطرتم طعص الدم سصمت“, ةاغعتع لت 1مم

 لمتعت» لع 12 ععدصسمتتع ةعمطع. قطمتن'ا-

 ةقستجل. ( ططعطعطت , !. ء. 1م1. 10 ا": 101ءا. 5

 ورومس 161. هدو ج؟] آم تع لخقطل ةللقط

 رصفسواتع لحصق طماع دحقص. لت 820/. محقتك

 هددت آنا ءءالع لع هم هتاف" ع-مءاتا-ا15 بوقعي

 ىرضقل هدا نيع ىنب نيؤ نب قحأ نب, 2207“,

 ع1 ططعطعطت , 7. <. 41 7". ([[هزت. ةتتكذا [طص

 آمل: مص, 1, 548,1. 5.) - آ.. 22. [طدص آكطما-

 آ[1عوصب, 1, 3

 8م. 5595, 1. 12. جوس. هةممط. 11, 675.

 آ.. 16. 0طغتعاطت : نالخلا ناجرعلا هلوق

 ليقو ةكم ىلا ىقملاو قانعلاو قالطلا ىف

 ندلثلا قذاطلا ىه. 1. و5. 2». هج آ

 2م. 553.1. 14. 00767, 113,11: ط6:

 1[ نع لزرعب.سآال. 8. تدع الو. ()ع 8و 5ع

 ممم ممرخنع 3 هع ندت 2 ناع لثأ ماسك طقتتأ ب

 م. ةددر 1. وه. آب. 20. 8[هاطمت 6,3 انت

 ءعانع مفاع عدا عحمصتسافع, 2 هدتطاتع ننع

 [1هرتت مع دع طمحصع دق م"6مءعاذ نعت , لقصف

 دعو هلطتقتممق ةهطوعقصعم , ةنتخح ءطمقعو ءادخغع

 هد تلتعداع ]1 [عئصاع ههط0غاغ لئةخطلمتاهط ,

 ة'ةممعالع ةطمسن'ا-ةططدم 1'دن عتعاع, 0'همو

 !'كوطمعمت , ءا قطمتن [[هدعوط, ءدعت 1[ةقوتلل

 82. 518.1. 4. 11 ذاع دعنا. [١ تلمصت نتا

 نيكحاسمل ]00111 نيبذاربلل. آن. 6. 2عورب

 هت. 1, 326. ب آن. 12. 27من. هت. 1, 00.

 آس د4. ة[ناسع ممر. « طبع متعع ةعوتا اهتم

 عوانة لزعع « امنا 1ع دصحمصلع 1ع ؟ءعصولا د.

 آن. 18. 2مم 7“. ]1 416. (1؟ هزت. 1ع ططم7ءعقات

 انخغ لس ظتامأ هآعوامت , لهصم 13 670171771. 07“.

 1, و8.) - 1. وج. 11 نامع مهمتنا.

 82. ةدور 1. 3. [طص آكطمل]خءدص ب 21. 01007

 11595 .ت- نع و. لطم آكطدلا: ءوصر 121. 0107“

 1 ت44 مغ طري مجنر] ل1. ح 1: ليعسو.

 (زع طمصح عدا ةععأ هتصكأت لمصق 1 عا1وتعم دحق

 ماتكعستأم لع ة[1هاطحم »نمت ءا طعم قطمنل 6

 آه ممعسصتفمع ةائاتمص ممسامتأ نلنعسو. دس

 لد 4. [[هرتب دنع مك دديتعت لع 1'ةععمفداتك, 67

 ه-. ]1 135: كتطوسحتهتطت, ل748, 1ك دقو م“

 - 1. 230. 10ه. ]طع اكطملل ا حصر 1, 259 , ءا

 11. مومو, 711, م. 17ج ءا 18. - آس. 206.

 لد محمص ةعتتأ ممماع كرا 701011 ركذا.

 82. 530 , 1. 5. آنه ممعصتفمع ةلتانهص لمصصقتا

 ةرؤح. ال0. كضاطما. و”هتتت». 55 عا ىلا. :

 آطصد اكطملا عدس , 1)1ءا. ةطنمو. 1 , د 50ه. - ط1

 31. 0. لع طومعومل ه مسنطاتع دص صحغصما»؟

 دان" نعود انخمزك ممقاعق , لوتتال. هاما. 853/1, ا.

 7. 28و عا ىان1. - آن. 10.170 دال عع م0681

 كت اعصمد عد ظوصصفءالعم , لقا هلموأآمتأ ,

 11,101. 206 :"١ عما. هن آ , اق , ءا 111 56+

 1.17. 1[ تاع همجت1]. تان ['كمموهةنهدولح

 هرمو مالكلا , 70. 1 طماع ك-0عقةواتك , م. 678,

 ٠١ عم. - آ.. 22. 11 ناجع 8! آد م عصت نع

 6ةلئاتمص ممعاقتا نتنفت. 710115 ةهدق ناهطآخ

 1ع مم غارخع عد ىتتحدمأ 1ع طجهصات ةعتتأ لدت 1

 1.24. 11ناع "مساء. عآم 7 اهوى. ]طم

 [عطمللتعمس, 1, 16. دج, هنن 1'هد اهزأ كال

 1دددخ الع اصلا ةحوع ممصعم هذ 15 مامعع لع

 1601010. © ع5 ا و5 دع آذك عصغ لهصق ]5 هماتعع لمص

 مغع ددع ع ممقاع, ١ ءانصعأ هللعلطت“ [. 1 اجلب 7

 1.28. 11 ذاع عمنا. ]ع ممعصتعل“ لوصف
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 لهصق ادودعالع 1ع معمصدعتص مءاماتا ما ءوتفاع

 نتاحتت ممدصتصماتك, هدد مصعد نع 5 1010-

 رجمقا اتم نتا ةانلأ هع ممصمطت 3011 ءمصقأتلم-

 مع مرصتصع ةامصخا ةصلغمءصلمصاع, هنت مملصخغ

 نع ]ع ددللتحع لع ءءانع م"هممدلاتمم دع طحعأاع

 ةله ممغصع معمسمصصع ننع 1'ةصافعنلعمأا لع

 ]'هلز ءعات[ ءمصز هدعاتك قسمت ]هد عاعصد نلت' هدد

 11 رمق ةمرمعام ديص ةيعصرتاع لكتس ما0-

 دمت عءاماتل نمت لعرمدتا اضع 1ع ةددزعا لد

 رععاطع نحت لع ةدتكر ءا ةنتوتعا هد ةتعقلا ما>6-

 [نرف نط ةنياصع ةانز ءار مالك لقصف !'ةصافءععلعصا

 لع هع مرعمممام , ما15 همز هدق لانع ]15 ماطعتقع

 لع [لمسمت وأ زصعم ”ععاع , ءا يتنتل امتحان ةدتللاع

 ]5 1ععمصد لع ظكدمتك. اكد طغطععت , 1ع متهم

 معاماتل د دصع ةزوصتا ءداتمطد طعدتتعماتم مادتف

 اهععز 11 متسع 1106ع لع ]ط١ مءاماتمد

 لع ]5 دصمصتغمع ]5 ماسك ةطوماسعنب هتصقأ هد

 لثأ هسكدز طتعص لمصح ءهءانع امصعتع : دانا

 دم واسوحمر, طماع, ع, 2, نين'مص ل16 دانا

 ددصخمو , 15016 , 5:1 , 5. - آن. 11. 110115 98

 ددتلا 15 مععصتغمع ةلئاتمس, كح اطمصسمتتا

 ىلعف : طحهتق 11 ملدا !11ع ىلعف 017

 ( 11ه. (مممسر اتت, د2: ظعللطمست , آآ, 203,

 ه1[ 1عو هعاممتاك لح 7220ا/, لمصم !'كمنموا.

 076771772. م. اه ل اعدماع.) - آءدج. كان 2

 ممواع 0'هماطمعمحرمادتع لت رنمر ؟هزنعم اعقل

 ةمالكر م. 621, 1. 8. آ.. 18. هرعت دنع ]ع

 قالطا , ماصرت. هت“ ]11 , م"مدهلتع, 70.

 2. 555, 1. 2. الورع 67077720176 0708©

 11, 873. آس. 0. 007470, 11, 75. ل آس. 4

 (6 6طمتلمس نامتأ [عنخع 0'ةطمات اكطتعمعا ]1ع

 [[ه05ءلئاعب هع لععصتع» طحماتساا كم صرح

 0'0محمتع, عا 6طقتلمم 1'ةحدتا م"6ءعملغ لمصق

 آه امهحطع. ( 11ه معفلا م. 365 هن 370,1. 2.)

 1.15. ة[نامع (ممممأا. آد مخعصا ع ثلا

 انهم لكمصصسمتا ىنيدلا ىلاط. 0-60

 مدمصت دعت لع ة[هاطمصصفتت ممصاع وومع مدان

 ريم د آن. 17. ا01نامع ارسم 1. - طن. 18. 170ه.

 ك-لعوودك, م. 405,1. 3: 0*0 ط سوم , اا عم

 ل6 1'ه»م. هال. آآ[, .١165 - آس 20. 10. 8ع
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 انعدصعو : 1'[صم»» ءا 16 متم طحت ةعرحتعمل

 هتتقوز طلعم لع اععلع, م. ةددر 1. د, ينلعت 1

 72016 ءا دماج ميسور. ب آن. 35. !10هرعم كن

 0عوواتك , م. 516, 1.

 8ط. 5و4, 1. 66. ة[ناعع دمع. - آس. 11. 3[1-

 دل (1ماقاماع تناقعمر رم. 66, 08) طاقسع لع

 هممت 0'مجمتس لتا زن اذ ننقل ىلا , ها عاتأ

 01 هدد رص عااع 3 15 مامعع ع ءعو طمحماق : ىلا

 يشلا تتنقل مممعع نتعب 1ع مئمدمسدق "عا2-

 انا5 ةامصاأ مععمص0غ5د عد ةهعوطع ءىصصع 0ع

 رمتك ممدصق , 1ع مءعطع مز1 ةامع 0'دععم»ا

 مللعع هعو ممدمطتقك , ءا طماط م5 ة376ع 13

 طمدصم نانت 145 م"6ءنلعصأ. الهاتف ءلمزتمدق 1

 3كةمزلل ه مهعامت [عصعصأ مهتكمص , ءا عد ءالعا

 [هاتؤ 1عو 155 ([1164 20115 370115 3

 ءمصخس1 ا عم مصظتحصعد ا دد 1ععمص. (نعمعدءمصأ

 31. 31 ءاطخعم , لفصق دعم صماعقر م. 138 أ ةانثع

 رمصاعف, ه ءعصاعمعمتك لع زدفاتطع» لع ةدعإل

 للهند صماتك مرتمدم ندع 1عو يعسصرما ع ينل

 كاع ذل 1'دمتتت لع ةدص هالصتما» طع م65 ءداعمأ

 ممم 14 محغصع مك ندع 1ع مقام. (نعو يعط

 ماعم وع لترتكعدأ عد لعتح مدصاتعق : 1ع5 معد

 رطل عزو دمدحأ اتخذ لحد (6008, 111, 60, ةكعع

 1ذ معوصتغمع يماتعداتمم لع ظعللطمستب آ

 32و, 1. دا, لح 8هججمممأ, م. 51, 1. 11, أ

 لح طخ لعد 11005 ءة!1 اعد, كلغ حدس ا حسعالب

 1015 1 01 مودا عا“. ءا هممط. مج. ١و1. الآهتق

 لهصق امدنك ءعو عدلعمأاق , 1عو ةدطقامصاتلك نت

 م"6ءنلعصأا 15 معمممدزاتمصق نانا ةأت صدالقع

 ءاطعصأ ةمصل صل فا عحصتصسغق , عا ذآ صل ه مدق

 لع معادلتك, لع دمحاع يتع هعو 00051103

 رجع عدا (مقوءطتعم مممدعصاع» 1ع قف نع اعف

 عروس تعمم 2123 ةزدمع]1 ءحا ف انيس:

 آرعد ةهتاصعو يعصم] عدو دع انمتح حا 11 ممم

 م. 5در 1. 14, 0ع ةوعإل, من72. 67.11, 607

 ءا !1"معأ6 هلمماطسما, كتكاغ ممس الآ. ![عطصعط

 م. 1 40. [)دصق ءعق 235538عق , 11 2 طاعص عد "ع

 التام , عدا صعصأ ]1 مممعم ]مسا غدصدع [مدجرمع مد

 اء هددزءأا, دصحتف 1ع مموهتسع, هن 1ع ىلإ نّناع

 لوصوم ا (وزومع لع ممزدمعا] . آا”ددصق تصع ]ذم عانع



 17 ١ فالاز نل

 نعس هاب [ةةعاراطمحج , 11072 هام رم. وم (ططص

 (ماعزطم , ن1. 11: نماعس عال م. 38) , نععاح ءصخ

 لكي مود لك ىق . ىدع 41دلططدأ طعص آكممعتملب
 ان. 11 دمممأل, م. 108 , ءا لكتامأ هاهو

 .*> 68 .01( ,11 .٠

 2. 535 , 1. 2. 00707, 553533, 57.- آد.

 11 نا معطموتا]. - آس. 10.11 ناجع همجاتا.- س1

 « نهد طا عج محا ءماتتاف ]ع5 طتتتاق ءان 1عق زمانك

 لع ]5 لعدصعووع.» []لفعت هراهنو. - 1.3.

 11ه مدمأل, م. 1759. ال1 اع هسه. حج طع

 11 ايت ةهحوع لام وامي حج آن 27. آنع

 1201 ليصقت ه 1ع دصغصع ةعمق ننع ]1ع دممأ

 ضيعبت (1107. 0. هم. 1, 48و.) ح آس. 28.

 «11 ةععدتلا ممددتطاع يدع 1ع متع ذأ زعل كن

 مافات لمصق نضع ماه ممقا نمد ةكاتصصسحماتل ع, ل'ه-

 م_نم !'همتصتمد» 4'0لدلطلدعاط , ءا 0'هرخغد 2

 1هءهداتمدد نانتل ممعأ لفصت 12 طوتتعاتع لعذ قحوع

 طعف, نتن لتدعسأ, ءاع.» ( هزت. ©. مب ]11

 1ه82 , هماع, ءا قكضاأل. و077:. م. 40ه ر1.17.)

 8. 553, 1. .١4 ا1١غامع اطعمأا. 1112©

 .٠ قو. س آس 1و. آ10إ). لمان. هقامأاع 83
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 2. 534 1. 2. « ]ب ةصممات» لع ءع صمصلع 1ع

 انتع ددصخ ءماجاعحتت. » (رطغسعالا 5: عمرتمدع نص

 ممن ةسناععسعما, د لتفدصا : نيحسلا نذل

 واارحك جبذي نمو هتعاس نم حوبذملا جذت

 بيزعت ىتوهف كلذ ريغ وأ دوعز ]16 ةءدق

 ءعرتجتأ لمصع : «1ع انبع 1عما عمت عما د. ح ط1

 « طوخعع ندع 165 1066و يمعسغع5و مدع 165

 لعتح اععصحعم لع ]دم هدحا "نعال عدد عادا ممتن

 1ع وعمق 1عو مممفصصعو اططصتاعو » , هءعوانؤ- للعب

 ء]16و ةمصا ةوهلعقب. آد. «طمسسونع ىأ

 عودا دصتخ عد ةاهأ 0" ةصصعدتمد ةكعع 1ع طصحمأ انت

 وا 1ع ممصح يتملتظغ ]دتحصغسع , 11 1هنا "عو-

 عمرساتس ككحصع محمصتغسع ةصمنمم»ع 15 معا عع-

 انمد لع ]12 سصفمطتسع لغدزومفع مدع 1ع دمصح

 نسم لن. ١ ح ]ر. د5. [1ةتا ةتتتا تل 6

 ة 1'دلمعع لعد قعدطعت: اهبذلطو ةفيج ايندلا

 بدالك: 11 هوا معمق دهطأع ينع 533033 , مك

 ده تدل عاتم» ةعوطع لع 12 ظتطاعر "عل امدتح

 لطمحت , 0716:1673" ع دس“ اع (نم”هصسر 1. الجت

.1 .1 

 | 526, 1 و. لنعو مم ع1 1

 2030 هن: لك رخص ءالعإ, 1عو لعتح 1[ععوطق

 ةمصخغ ةلصتتموتطاءد. (؟[هرن. لاةهعتك , ظرراقا. تا

 م68 كا دكدت) آن. 10. 00701715 طال

 25 557, 1. 3١ 00707, 13: 18/4: - نإ 0:

 هما. هت“ 1, وا. حاس رون. 07“. [1]

 63و, - آ.. 17. ة[نامع م(“ تدع 1ع دما

 8غ نبعق , نات ه 1ع ةعصق لع لقساساعر 76ع2 كح

 عققاتق رم م. 7 1.66. - 1.18. 70:. 21.

 لع طومعوجول , ظدم, آ11, 3و3, 111,353 ا قاتلا

 2م. 5281. 4, 2. هب 1, 600, عا و5411

 109. آن. 7.27.01 356.- 1.11. 1/0710

 دلل. 30.- 0007 اجت , 6. -

 007, 8ك11 , 47. ح آس. 18. 27من. هت. 11, 2

 2. 559,1. 3. 2من. هت. 11, 800, 835. -

 1... 4. 3[. 0. لع طءمعوول, وددت اهطآ. الآل]

 ةمصصفاع ذ ةكطلعال مون, كمصغ 11 همدصحصع !ع

 مودع ةلمد. 31. مونامع ١( ه. م. 8مد) صع

 كاع ندع 1ع طلق لع ءعان 4180 عال مرت: مدقتف

 زا 1'هردمعال ع كلذد. (نءانع لتح ءموعصعع 0هرحتست مد

 هع محم 043 ةياعع [عتماع ءا [كةعططم»د

 ( 1107. 1011177. 1 تما. كجمطانت, م. 122

 مماعر 61) . دمج هدحات ( ]رم ]» ءاعمتسملا 00

 هرج لمدصمسأ 1ذ عغص غد1هعتع ع ىدبعلا نقم ا ,

 قآل هرم ءود نص عدا : ءافلاب صقأ قب:

 2.5301 عرؤلا.آس. 10. 2

 هن. 1, 356. - اآلن. 11. ©. مه. 11, 175.

 آس. 1و. ؟آهرتعم ودمت, اهطاعمتت ]1. ب آن.

 ل ناعع (لمعمأ]. آرنع معك عيا لع 1ةعولخطر نادت

 لعوءوعدما لع كدحل طعص 11هلتع, ءا دع ]16 لمصق 1ع

 طقسم»» 005 ىادج م0قامد, 101. 85 5”. 01 هع

 نانع لثا 1ع ءمدحصص عماحاأ عانس للنص طحقصاتق الأ

 0ع هع 8ندهس : ليز نب نعس دوعسلاب داراو

 نب نعسو نسأ ىذب نم ثراتل نب دعسو ةانم
 مصل بدلا وعشر نيدنلا مذ نزاوه مركب
 هنب ناك ىبات لاقو ريتك برعلا ىف دوعسلاو

 مهدافوو مثرب ىت غلثم ىري ا كلام نب نعس

 1.23. سوس هب 1, 82: طلروسطمتلر 1



  175فال ١

 ل11 حانشلل صح « دز 1ع اعصرو 5'1 لفومجمت

 0ع ىدعق مالجسم عود, ب آر. 12. 3111 16 ططمأ ضرع.

 لهصم ءع دعصق , 0١ج" ا"ةعوطلل , 11ه هأام عم , 775

 ةئ ]ع (ثمرردجدع» امتع لع ةرمحتعست. ]] طمانق مدتخدتا

 ندصعتع ع ءمدحمدمع» 1عا 1ع معصوعأ 6 لس

 كد. حسع لع 1ج ©ءدقععر هذ 1ع مدسدل] نلوم ع

 لعم محعممط»»عو ةصخغصع 3335 ةلند ن5.

 537::2, 1. 5. (ط ةثاءطت : ديرب جشلا نخأو

 رانا يرام يضلل 22 دع و نقال
 11. ة[1نامع اطمسمأا. ال هرعت آل هتتلممأا

 م. 639 , ءا طاسم» لعد دامت ممقامع, 8( 7". 0م
 اذا لمصم 1ع ءمصحصعصامتمع لح 121:0 : لوقب

 هل نكي مل اذا هتاروع ىلع ليلد ءرملا ناسل

 جبقلا نع هذريو 5 نشوب لقع ل آس 17

 آجمل وأ ادص ىزاجم دانسأ , مومعع ننع اع

 ىعراطع عيا همم سونم درج نس همدح 0” ةعاتمد (رفشل

 حتت ]1 عد لع ]1'غامع ىدح دص صمد ل'هععصأ (وفالل).

 (110إ. 1ع 1ه7/مار ١م. 215,1. 7.) حاس 68

 المرعي , هاد هعالع ءعومفعع لع مدلك, كطماتل-

 انلو © موتممانتع, اممم. ]] ,د ذم, مماع 3.

 2.538, 1:90. انمي: او مصحح لمد و 107

 (لور». الخ, 235. لم اع لع نعا ةكطمسن 1عع» دع

 اذا لمصمم آطص اكطمللتعمص , 1)1ءا. اموت“. 1, 5

 آي. 10. (007:1111, 16.- آه. 11. آهن 1ع

 7107 رم 193 أ 34 لع ةوعات, وص

 ال همدعا, م. 15ج . باس 17.102 8ءعالطملا

 2010110111 0 0 5352 , 1. 10 عن ة1317.--

 آب. 20. [هوتعت , ةريرع عا قلطحفصكماتسس طعض قصح-

 رسم, 81. لع ةاجصعر لقصف ]ج اعدل. ةصعأدتفع

 لس طقم(. ةةهوب. لئلطص اكطمالئعدصر آلآ , 5ك

 1.52.3161 عقممأا]. حاس دا.« آه ءلمقع

 !د ماسك ععمج ع, ةرجعغد 1!” م1 ةانع, لان هد لماتاقةع

 صرح عع ذل ]'ةسصع , هعدا ىمرد هج عت عاعمعأ ب

 ماع.»

 2. 539,1. 1.11 نع مهم. حاط 10 7.

 ةهسااب دن 6/1621 ب لسا 11.1 070727:

 1008. ل آن. 114. 00074014, 111 ,-30.. ب لب.

 مه, >1 , و. ها دج. اة[ ةاصع اطرمبساأ ..بع

 آ.. د1. 00 ر زالالاذ1 , ٠١ رد . - آن. 24. ا[ةامع

2101107 

 لها 1ع صممأ هقححك مهن نويلكر سود: 2:0. آل

 مامر»ء لع .لوسمملو» دع »هج ممماع خ15 هنا غط»ع

 ىسرماع ءمدصتصع ىةهادك 1ع همس 0'ك اهمانأت74 ,

 ءا نحت كهتأ موعاتع 0ع ]هج محمدودغع 0('0ددقت“

 ب1. 939. ©. ه>.1] , 122. هان 33.0007

.4 ,1 

 5351-2. 3. 11[ نامع دمه. - آن 5. نطق

 ماعطت : هسجكو هب ٌلنليف وهللا بكوي هنأ ديرب

 انطو. - 1.60. ة1نامع سوت. آس. 12. ط1 ناجع

 طوال. لور نو عد الماك 75 (طغسعات "هم

 زرمراع ةجعم»ع 1ع ةدلحمسأ :

 ايك كولملا ايند نع ساب ينغتساف

 نيدلا نع مهاين ب كولم ا ىغتسا

 آ. 16. ة1نامع مور. - طن. 17. « ال105 طاعصق طع

 دمصأ نحن م01, نننانس لمان 1ع م"ناعادت» "6-

 لعصمصل عنو م 1' صح مختصا عانت“. د آن. 21. آم

 ممعسصت غعع ةءاتتتمم ممدعاع خا ]001011 ىا د 0

 آن( لمصم 1ع مقص. لع (نطغضعات, هذ 15 ماقعع

 0ع ىقوماملا بيدالا لاك 06 لانا ةانلأ : سشناو

 اندشنا لاق قلسلا (اذو. رهاطلا) رهاظ وبا

 (ةهل.ريصن نب سمحت وبأ) رصن لمع وبأ اعلا

 ىدملا بيدالا ىديتنأ ىدنواهنلا قغرم نب

 هسفن ىف ةسفئل . (11هو:. طم اكطمل اة عوص , 18012(.

 ةةمو». 1 , 3.أ آس. 23. ١1 ناصع ]4 لعد الهأق

 عرس "عدل عدم عدا ع نبع ]عد قمم طعم ةحمعال عما

 عد هكزرتك. ا”وصخ 1ع ممعصتعا ؟ءاقر 1ع رتمأ

 ءابأ كوز[ ةارع معدعام 0 هطول روس « سمانا 100,

 تأ مانتك مدن « مهاصضعمج ءزاتق » : لقصف 16 ةععمدم

 عاف ب افقو ءافق دمدغ ذل (مملستتع ا

 ريانا كاتك ءأ هءعاماتا» , ءأ ماتتذ هافقو ]رن

 «عسصقواتع دعوت د: ءملص , لقصف 1ع اننمز-

 دزفرصع عرت5 , 1ع معمل طغصمتما 1 عط ع عنان لل :

 « عا يبدع دم اصاعا]ةىعصعع ممنوع ع لع !'ةطع

 ديسلع ». [نص دحقستتقءتأ لع (رطغسعلل م"عدعصاع

 رمت 1ع ممعصصتع» طغستماتءادع لع هع العتق

 مفاتن" ذلاحم, 1 |ععمرد دام نانا عدا معانا ةاحع

 ممن[ ةعوطاع.

 8. 536, 1:6. !؟هرنعتي ك.لعفؤاتق, م. 128
0 : 

 1. ج. قكسووأ :هتمال موقد لمالك لاتع ةصح معانا
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 آرعو ممزق ممعستعتت5 عرق ةعامل دعما 5ع عد

 اممستحعمأا 1 معمأا 1277 ][)هنتق 16و 223-

 متتفعتأاك لس (مجدج»عجامتع لع !ط[هالطقت“ تل

 هد صع انا ندع 1ع ييحانتغمع 0ع هعو عالق

 دانزكا لت امماقزغصعر ءا ع5 لعتع 8125 ةمصأ

 جلاس طاتغو هذ نم ةريغلأ لمصأ 1ع مغمع ءقا

 1111 اينحو هات اسنح , هدد طعم اييحااح

 آب. 18. آد مععصتغتع نلئاتمص ممدتامتأ مملح.

 11. 22. اآودتك ؟هزئمطق زمون" انت )عاتق هن 1[1-

 امل «اهواآسمت, ]11 , 101. 276 ,"١ بدع ءعانطملتست

 ررمصامتا ةهتفقأ 1ع ممصص لع ادادرم نب سايس

 ارعتف نب. قةطمس] [نلم , 6009 هدأ

 مدعع و2. 0م جن آنا ىنمهلا ىنم ه1 مامعع لع

 برعلا نم. - آس. 29. آب نلئاتمم صح مست

 مم[6 ندع م0111 اعنص: ءهءممجلمسصأ هع لع

 متعر» ممات مديل[ محتعاتج صح ءدتع ( ا[ هرعت

 ( 00و 7همأتع ل كطمسأإ 00, امهلسعاتمت , مة5.1

 م. 126, طماع 2.)

 ط. ةامر 1. 10. 6071. 4.1, 0356, 8.

 لاوقتل ( ظ/ماعا. تالا. م. 68) ملا هطقعتح عع هحعع

 ممتكمس نسا !اهنحا انصع رشع.-آ. 1027. 07

 11, 255. ل آن. 51. 007ه, 11:28. ح

 آب. 253. (نهامتام نامت 13 معانا عدظالع لت تراث

 نانا عا ةمعام ك-لعقةاتق, م. 517 1ع 722606-

 كم لع ةكعوطعو. (هجمعمطل, مدعي 436.) لق

 مععسست ةرخع ةلتاتمد مهه116 رضن ةودصق ةساتعاع.

 (0ءا قلصمللط» يعمعمتل 12 مهملععتسع ءمصحصتع

 مد رمرخعب ب آن. 24. ة[نامع ههنا. آنه ملع-

 1ن161ع ةلل[1012 27311 كبمفنم: 201158 5

 ممقلم6 اه [مصصع ممعداتغمع يت قا لمصصغع

 مم طزدسطقتس ءا مقنع ]1ع آل 007 8.

 5. 543,1. 2. 0م 1115 15 2378 لمص مق

 مانقعتا زغللا ىنم عونلا |نه لاق ىنعي قلو

 ةيدرلا عاونالا نم. 1.5.٠115] ”ةمدصلمتعما

 ؟ةحمرسملططا يحعصسأ ند ءءاست نحت 145 ةزمعامتا ةحت

 ءمرصطوأ. ١ ب آن. 17. 061 لانعو 1515

 0ع 311[هاطمصعغنتا ممخاعسأ ديرذ ة1ه مامعع لع

 نيز. - 1. 22. ]رد مغصع 0غ متاتدد 5ع 1

 لمص 1ع لمار م. 237, عا عح هز ]18 امه

 لحس عاتمم : « قل مجم” هجم ١ نجا لتعع : ةعابع» 1ع

 8ط. ةلزمر 1. 13. لل اه مادعع لع 0 11 متنا

 ا قال (115. 11. (ن. لع طءموععول , 170501

 امطاعمتت 111: آطص اآكطمللتعمص , 1216[. طظ0و7. 1

 168: ظكتامأط هآاموامتت , ]1 , 3 ركز كم 1

 انتل 0'0لطعم ءا له ما عصعع لع د مدققتم» ,

 ممورعت 81. [كمدءعوعمصاعل نا ءوامت». م. 6 , ءا

 31. آءمصع, 16 اطمدعمصمل هل هنع ةتوأناكر آلآ

 2/7. -1.. 14. 11 ناع 1 ه101]. ب آل. 18. كان“

 طز وصتل , ؟هزن. 1ططص [كطما]زعدصر 1. ء. عا ناتحصأ

 خ 0مم طعص [11دعؤس , هاد معاتأ هز ىاتت انت

 لكما هاموامتا , ]كك , 350 >”*, ءا وح 1116 نص 0ع

 ومو رورتو دوس. م. 11, 556.- 1. د1. ة[1ناع

 اةمممأ1. لج مودع ىلج.

 5م. ةلدر 1. 3. ددتع قلطصماطملاعاط ,

 ا نا , © هىععاتعااع لع 20011 6 505 1١

 دانت. ]وصخ 1ع طمغطصع 0هان1386, 2. 4093

 مماع 2, 31. 11141 ممدحصع, 0'هعنو '1ةطوتا ب

 دس عد 515 لع ة[هطمل1 ءط٠ 31 ءسمد» : ي الطلع

 روم ةنيسدتا ادت ةءطقزدمعخ عد "8و 160

 310500طدل ءا خطا ءاسملتتنع لع 12 معقود هنن

 [1د0زدلز ]ع5 اعدمتا تدلع. 11 1ةانأ 710-

 طوط] ءصحعصا ]ن1 كردم حت انعم 0ع ناووم.

 مقلد ماطمل] عا رصمتتتنأ ؟ءنذ ]آه طص لع ]'جط 2

 (31. آل, 1610. 46د) , هد طنعص عد 83, 0'ه-

 ممؤم نط ةكعطت. 11 عما كنس عنج ادم م20 عاطع

 اع لةوزومع ءمدصحصع محعصا عادت“ (»وس. هج ]1

 383.) - ]1.. 6. ('ءوا 8[هدتكفط طعص ةلممطءاتز

 لع ةماح اعطت , قاسماطمللعط جاندوسح 1ع ءكدعأ

 0ع5 آ[كطمضلز اعد (11. 1811 ل, م. 3وقز : ططمتق ال

 مع حده ةللماصجتج ث يدع لت اعطحرد5 ل ةلطحلزد0ز

 (1510. 446: >0. ك-لعدداتك, م. 66, 1. 15

 ب 1. 7. 0ع نهمط طعص 1153'لفص ةاهعطعمتت

 هج كحمصاف 1ع عمعممع 0' قلصحماملا عاد ءمصاعع 1و

 1[كلطمس ل 1غ عد لمص نص ععمصل ممقصصع ينع 13-

 طقس ه فصقعتج ع. (؟؟0. 11. 11ءتلب 18. م. 447

 ماع 1: 7062 ةلتكذا ظتامأ هامواعتت , آلك

 101. 273 * عا رثل - آي. 12. (نعءااع م عوذلمص

 وأن متم ععطتقل ع. ( موس هن. ]1[ 71 | -

 ليقب «ننث املا معوومدناتع اه ؟ةهتطاعوذع لع

 1*دحتم لع آ[كطم]ت 0, ءا ا!هدع ةلصتماطم]] عاد. »مل

 آد. اة[ ناو (ءممأال. - ]ع دج. ا[ ناعع نمد



 ا شالا نحل 17

 طماتق !ةلعع هعووعم هعق مامتصاعف ! آنعف ةعالعم

 رمعداعما امتهان ةاامعاتنعد ؛ ممهعمصعمأ مماتف

 ]وو معاعزمدق.»

 8: هاجر 1. 1. (نطغصاعطت : ديرب زراب قدرغ

 وهو هنم زوي هضعبو ,ءاملا ىف قرغي هضعب هنأ
 ىقلا بسر لوقت ىاذذل فاطظ بسار ىاعم

 اذا افطو هيف لفسو هرعق ىف طبه اذا املا ى

 ءاملا هجو ىلع عفتر |.- 1. 0007. اكال11 6

 18.518 1.2. 1[ نارع !طمبنأتا.- آس. 8. 11 ناد

 مروا. ب زم ]11 3 1ذ مصمععع لئنص طحقصاتقءاثلأ :

 هشسلخ نم بهري 0 بوضرم 0 ب «(لان

 عممصلتا ةدطق محمص عع" طق طماع. د ح آن. 17

 آ[هوتعم هل-لعقةاتق , م. 493, 1. 17. حا. 5.

 ا[ نامع ةهمتاط. « قمع معانع 1'ةلطسص عانع لع صحح

 طماتعطع, عا انت عطه ةز صعد ةمان[مألق طلال

 رص ءااعصأ مقمق 1ع [عدن هذ طخ صع كمذف موك

 ]'جصت ماتت“ ناتع انت مص سف ملسعق , 1م عنف عكوم ع

 رحم محم]هلنع دعو تالت قلع ن اعولتح عل“ د

 8. 5او 1.1. اة[ ناجع :ههلا»ب. آس 5. ة1ةذصع

 دفاعي 1. 11. نطغضعطت : ىنبب لض اهلعجو

 !دعابت نقف فرط ىت !ذهو فرظ ىت !نه نذل

 دحاو لكذش ناسارلا اهو نيفرطلا لكش.-
 آس. 18. للغنم اطمممأا. ح ا 20. 170ه. 84ه

 مكمل مدع. 457 ءا 45و. - آه. د1. ة[ةامع

 /ار آس 23. 1[0نامع "هسا. اكدمذل ( 18 ماقأ

 6711.م. 70) [ه11 ه]رو رحت عع مج عع ممتكمم نتا ةدأ

 11 اًراقع مممعع ننع 12 مهزتمدزاتمد كا

 داتتا ع طحمأ 1ع يدملتللع. لعد ممصتتقءتاك 0ع

 تادف عال ممدماعمأ ةهنتقدأ ءعالع [ععمب

 82م. 55م , 1. 1١ . 3[ ناجع ”مامعمت. (نطغت” عطخ :

 ِرَدَح هباصا ةفخو قمح ىذو رهاظلاب يريف
 علا هيناج ىلع لاق هينج سييف يلفر
 هسنع بهذلاو ةرابجأو كلملا لعفي امكٍل اع

 تيار قداح سيكرظن هيلا ترظن اذاو ءاوس
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 صمدت للنص ةطحق هان لنص هطزعأا نسعاعمصنانع

 لمصم ]عد معك لكتصع ماغعع لع ممغقتعر ةمأأ

 نيع هع همدح مع لت ةع لح صحمأ لفصو اعونعأ

 11 عيا ءمعطغ ندع ردقتس 1عق مماصاق 013 عصل1 10113 ,

 ]1ع رعم5 لعف ]1عاامعو معدامصا 1ع طصحغسصعر ةمثأ

 ندع آذتص لعد لعتح دصماف ةمزغ ]الصح ءعولمد

 لع 1'هسامع, ةمزك ندع ]عد 1ءعاطععد لعف لعاتج

 رصمأم , مصق1 ل6 معد مصصصمع ةزعصع لع هدتصحغ-

 مماتمم , هتعدأ ]ه طحغسصع ؟ةلعاتتل, 5011 مقلع مانا

 ةحيطخع مخمور عج دعصخطط]ةهطآ1ع. » 8هديع 1ع ةعدق 0ع

 قيععت , 702. ك-عوواتك, م. 26و, 1. وز انط

 ىيعصصمأع لت /45 يأ [هدعصت مدنخ 1ع 1 71/6غ

 /. ع. (0انمصأ هلت ا"ه1516دصع 1201722 , دمت ننع

 16و 1عااخعد حعمطعم معانا عدا مند عصاع» انطع ١ة-

 1عيع دستةدأع (هزت. 0. هت“ 1, 173) , عا نانع

 لعتح طصماف لخص ةعجق طعم لن [[ةععحأا معانح عد

 نعاس عامزك لمدصع» 1ع مدحغصحع همصصاط»ء.

 2م. 544,1. 5. ا0[ذامع :ةمممأ]. ح آد.

 11[ ةنارع مور. آس 11. 27د. هت. 1[, 5

 5. ةوقر 1. 2. 0طغمعطت : هنأ مثاو ناحل

 ةيانج ىنجحي ىنذلا. - 1. 5. 3[نامع 0.

 ل ].عو ماركة مدا عما -ةاسع تصع هللطتخأمم ةنت

 (نم1ه, كك , 15. ب آس. 6. 0تع]اندعو ططق

 01115 ممر عاحأ ناشّيط, 3 قانلإ 65أ مانق

 ىحاماحمسع ذ1ه ©هصت. هتح.1, 6ةو. آن 8.

 « [؟هزعأ تصع ةدتعستع لخص ةعمق متل عصخ. » اعف

 لعتخ م"6مدهولاتممك ةمصأ مسقعد زعت لفصق نص

 ىعصو نص معن ل1116 ععصغ لع ءءاتتت نان ءدأ اص

 لتوسغ لمصق 18 ©. هب آ1, 1065. - آد

 11 ارخع 1ةممأا. ح آب. د1. آنع همحصتس عءطامتلع

 ةعصحطاع ؟هنلمتع ةامطاآتس تصح ممرم مما ناجم

 101 دامو ركع 6 38 ( 170 م

 و07761. مج. اعلو ءا ىادلك .] حان 17. 007ه

 كلا , 73. 11 هدد انعع مثماماب سانا. -آ.. 25

)007 071 13 

 8. 546,1. 5. ة[1نامع موت. ح آس 8. (0-

 70171, الآ , 31. آ.. 17. الوات. 0007471, ةقتخا1

 16.- 1. 23. 2 ممعسصت فرع ةلئاتمص ممعامتا

 اهيفجي. « (0ن' العود اعدلعصأ 1ع مات هان نت ءلعو

 1ع معاتععمأ , نات' ءالعو هع مامت جم عصأ ب مانتق510ه3-
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 7ءارعب - آل. د1. 0م ]ة5هئا لمصق ]5 مععستغتنع

 هلتاتمد نايايغ. لبعو طحقمتات 515 لع (نطغ-

 رمتعطت ءا لع 3[ءزلمصت ةهرتنتعمسا مماع 1ععمدت.

 - 1. 25. آلهزعز هع نيود ]1[ لمصق 1ع ]114-

 م0510 هآثثا11ع ددن' عدو لعتح 1هعداتامو : رقارقو

 قارعلا' ةيحات نم ةزاهملاف :يلكت داو اهيا
 م ىو نيبو :هنيب .ةزاقللا اذلاتك كلك قنا
 ماشلا ضرأ كَ منك : رصقلاو هلو ا مآ معد ىوس

 نيلولا نب هلاحب هيلا زوق .ظواميلا يح و
 قارعلا نم م املا نصق الرقارق نم.-آ. 28

 لغيلا 0 (نع محمأ دمهصسوانع لمصق 1ع 1.

 0ع "منامك.

 2.556 , 1. 6. الم رصمصانةءتا ممماع ل

 ةهجعع تصع عامدع نست 1" كات تع مه طقسي :

 ل'ةمامعو اتدعمأا طخي هحوع لفاطم ةسع 1ع امر

 , 16 طتمأ لاقي عوأ

 م6ءغلغ لع لقو, ءع نمت ةصلتنعمع يدع ]1ع ظنع

 ءا, لهصق 12 هماع (1. 20)

 ادر' دع لتأ هر < هأغ عج 1. ]كد ءالعار نص صضقع

 صاتكعضأ هالخع 1ع5 لعتح ؟هرتعا] عد هجوع 1ع طحمأ

 أعم. - آن. 23. 0000, ت11,

 85. ةؤج, 1. 2. دنع 1ع ملأت 07011, 3701

 0000 لة طمس[ [نلحر انهك. موساتع آ], دندن

 - 1. 6. [درتتت , لهصم دمج ]!1هأزخ هن هله

 لمدصع آه ممعاع ةيتحدصاع نييقصل ةتع م26م0-

 هلانمد5 نم أ ننمر ذآ لا : ا نأ دجلاو

 نم رح نأو

 هتيار ام لرقم 00 مفوتتو نامؤلا ريدا

 ناموي قيم وأ مو هوملا قم. 120111 11622 «023-

 ممعملمع هءانع مموعاعر 11 هدأ ةهكمت# نانعر ةع-

 ]مرر 1عو ععمصسصمتععمك ةعوطعق, هع5 لعتح

 مسفممدئاتمصف هدأ امصافأ ]آه ؟ةلعم» لع ىف ءا

 5ع 37م0[ عدا كاك للا [عرطم5 مم6موعطأ عا

 امصاقأ ءعالع لع نم هجعع 1ع ةعدق لكن اعطصإطو

 مومو. (1؟هجعم اطص قتل , ن6 عنخ. يت |" لاح

 لوومم م. رام, 1. 7.) طع ممعصتعت لعق لعانح

 يعصماعم كاغد مدع امض رعبا لمصع لتعع :

 «لع مع ]'دت مدق ند هتتزوات:0'طتت» , عا 16 ةعع

 مصل: « لع مع1'هث رحهق نان لعرانتق لعاتح ل هانا >.

 آبع ممدصتس انك دع [1دسست عددرح1 هنع لمسك هماعع
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 نيّصتل نحا عم لايم وه امنا همكح ىق. آن6
 لكسعا 0ع 505 وع ةهزممرعاع هلدح لعدح 6 [هتتأق

 4 ناليملاو ةفملا - 1.13. 0566 00

 مامكاغم» 0' قم ءطتسح لع.

 2. 551, 1. 5١ ة[1ذامع 870 لح آس

 00ه, 11, 237. - آس. 23. ا[ ناصع لعد

 5. 5531.6. 1هزن. كسلعوداتك , مهع. 465 ,

 1. رو. - آس. د. لل ذامع ممامعدت. طع مط0-

 مم لع اهي دع مهردمماع م"مطدطل يصعصأا هل

 ءادفسصعالع يسال هحمصا معي ح آ.. 26. ]نع صحمأ

 اهتفد اللا لمصسعت' ان ةعمق هزم056 م هول

 ادت ةنتوتتعأ هد 7 لمزا ها عجل ال00

 هع نس'عم لثأ طزدتتطقتت , ]أ ا نعقأ لوقتو

 هنك ىأ طداشلا 55 ءفذ 2

 8.554, 1. 12. الوات. .هل-0عققاتق, م. 472

.0 .18 .1 .13 

 2330, عد ةمعمءوتمصا قلطقمتتاط , ةع لتقدتا :

 هت. 1, 25. قطمات

 ٠١ (0عأ طمطصصع-13 ءوانتل امر ؟عغرنع هدب امص ءدع

 دعست 2١ (طغسعطت ةزواناع لانعر مع 1ع مص

 اهعاعر ءا ىيصاماتا مص 1ه "ةررمصخقع نس'نةلطم-

 تاط طص0 كمصصحر هدد منا ننع ءءااع 01 عةأانمص

 رسمات لامع عد صحغتصع اعصإدو هعااع ةا1ع, ان

 « لوءاحح

 ردحماج هدححت ه6 طحمتت ءةحصعطمت 2 » ءا دخلا 76-

 هه معودع لت»عءاعسصعسا هذ قلطقتمساا :

 رمد : «ل'ت محم ءاطع م 1'ةجعصاتتعع ءأ ل

 حفص وانغ 15 تواجاع. ١ ب آر. 23. 27من هب". ]1 ب

 |. ككل 04 باد 8 ممعست فخم ةلتاتمس , 1ع

 1201 ةاواسمل رصف ل131[. اند مممصتنمءتتأ 0ع

 311هاطمضعنتأ ممصاع ممغصع : اواسمهالو ةاساومال.

 ب 1. 57. آه ممعسصتفسع 60ن مص ةحقنأ نع

 ىالذ |نءكناو ىانع .

 2: 555 , 1. 4. 270.07. ]1 520 ءا 540.

 كا ارمادصحم 1 450 ت0. 31. ((..ع طورح

 16. تلو 1: طب هج. 1

 20. 3 0 60ئ اه ممعامتا ربصلا عب

 هعرول 125507,

 آس د4. ؟هزراعمر هاند ءعانع يمفلتاتمس , دك41

 111, 4و1. - آس. 15. آم معسصتغ»ع ةلتاتمص

 ممرات هكا ب آ. 30.4165 اهوقيار ,

 ال رن ه 1'ءالتمدع لع 1ج مفمصعع ذ 12 ءمدلنع

 انمد ب ©. م. 1[ 836. - آ.. دود. ة[ناجع
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 ممصاتع لكختصع مقالعأب ةلععمدؤع خذ ؟اودصقطص

 1هنوتع اكدطغعانم نأ ءملمصصتع هتحمعؤو لع

 آنت, ءا لمصخغ لعدح هنداتنعو 2 عنو هما ناغ كامو
031 

 1 2م / دآتك طقاتأر, 0م. 337 ءاأ 345. آطعك مه312115-

 تاك لحد طل1ممن» مما عتحأت ىنتفلعل. آنع ةءدق

 وأن اص دمع ءطقعععم لع له اهتاع لكحص ةتتأتع

 نتن ةعان] ءوأن ءمانممدطاعر ءار عح ةعتكذدصأ هلطقأ ,

 اح 1متك مدصتصع ءعاطتت نانخ, ]00111 8116111 0

 لمح عمتت دتصق] هلع , 3 'ةحت ةعرتتتا ل عد ءوتت 15د“

 نص هنياعع نمت 5ع ممرعاع طاعصب. جا. دو. 1ع

 مرسفد 0 ءطقست , 1ع حما ةيشانلا دزعمتلع 165 م6-

 ماك: 16 ةودك 0 ةيشانلا نيعتو معانا كمدع

 ةاحع ندع ءعءاتع ءكحمصحعا]ع ءقأ ءطقعوفع لع

 رصمصاغعع خذ هع ندع 1ع5 معاتلف مع 1ع ةماعجأ

 مهقز هدد طاعم 1ع [ثصتصتص ماعدا نننصسع هع

 ةمعس علو انع, ءأ ةيشاتلا دلعصتاع 16 زعسع

 ةمجتتعر 1ع ةعدق دءهعوتغ ةهلمعو : هلع هت0ع 1ع

 لعتصع طمرحصتصع ننت ]ه5 طخوضاع. حج آش

2007, 1535111 ١ 

 2. 5606, 1.15. (نعااع دماع عدا عمم مانع

 خذ قطمن] [نله, 6 4هو:. مدع. 814 كدت اعجاع. ح

 آ.. 20. ؟؟هرعم 60. 11 تماعصاعال , م. 442

 2 56د 3157 35:.طعمزلا 02 1 45 111135

 306. 1.16. 11غارجع مهقأا]ل. ا[طهدتك 05

 رحتنف نم !ععابتل ددرخ 1ع مم» لحح طصمأ لد

 3 ىينكع لس محغاسع ر طصقتق 11 ممخأ ]1ع لدلجإ

 مهجر. [1]مجمفمألا, م. ردد ءا هعانع طصمغصسمع 6

 ممعووتمم اهدنعصمع عد كفتنعماع, 1810.م. 636

 1. 4). طع طصمأ مثنم لقمصق هع اع15 , مة1ثأ

 ممانك هالرتمع 1'عععصرماع لكم م1غممقعسسع لات

 مرمصمتمس هنن عغعصتاتا“ 0م ءمصصقتأ طاعص 1ع

 م16مص مسمع لتت ةدالجع ذل 1'ةععددداتل, مون"

 يعسرمأع, لقصف قويهراف ىاياف ( 060. دكت

 5ذر 6 هت. مت آك, 6143]. (نمدحتصع هان معانا

 لتعع سورلا قوف مثنم خ15 ماهعع لع قوق

 9١ ( 6 ممصت». هت 1, 1083) , 1عو طصماف من

 مهسور قوف م6وعماعمأ هصع "غم ناتاتمسص ةانم ءا-

 (لصع كس مرمصمتس , ناتذ ه2 موق 2غ 1ع مم

 متاع لع لممصع» ماننق 0 نموت ة1ه مطقققع.

 1.18. آر.اوء: ىلع ذل[.
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 1هءاع عدا مهع[دتاعص عصا ءىصلمعسع ذه 1ه ”غعاع

 وسل ه ممدفع. (11هرن. هاتكذأ لع ةةعإلا 2(

 م. 1, 1:هج8 )1. 8. ة[نامع ههتا ءأن لفرم.

 ب آن: 17. لة[ ناعم ةهقاالل. ح طع 0 11 اع

 مقا. (' عدا 1ع ؟وند ١3 لعام 81ههأ1 هعمل. بس

 آب. 24. نطغسعطل: اهبراقتو اهينادت اهقهارش

 نا" فلز هنيناد ١ذ'' لجرلا تقر: كقو
 نلق هنم نبرق اذاف هعيتنف كمامأ بهذي

 ىنبأ ةياورو هنتقهرأ نلك هنكردأ ناف هنقهر

 ىتملا نّئطاوت اهانعمو واولاب اهقهون روهج
 ريسلا ىف .ةضراعملا ةقعاوملاو اهعم
 2. 558, 1. 8. اكص معصفدسصا ذ 1ه ةاعصتل

 ءىاتمصد لع مساع ]هذ نسمتتاغ لع ةيمرضح 5

 مهردممدخاع هذ دمع ءةمفعع لع ةما1115 مهطا ل عاتع

 11 عرو هذ هع مدجتق, ءا م1 طصعم رحمان" اعتتع لتقع

 1116. ( نطغست عطت , نمودج عامر عا ]عه 00

 مدع. 5ةور.] - آ.. 13. طم ممعستنغمع لن مد

 ممسامتأ امون الا: 1ع محمأ دلإ محدصسواتع لصق

 16م طمموص ان 5 نتان لع 0[18ه1طمت 21 , عا دع اممانحتع

 دعما صصعصأ هذ ]ح طصححتوع لكحص محقتاتةعلخأ لان

 2 ةهدموعاعسام هذ لع ةةعإل 811هل5 , هز 1]'هح صع

 1م اتاتح لالا , همع معاتأ مقق دم مآنخق 20

 مدعا1مع عدصمأا لمص 1" عما ءهاتقو. حا

 آطص آكطملانعمسص (1)1عممدس. طاطاتموت“. آ1, 200)

 مماتك لمصصع نص ةجاعع يعصصرماع لع يتعا لاتعد

 ىعرف امر( ةمتصاسعاك , لمصق 1عووتعأاو هد لدانع

 ةتتقدأ ةاتع ]جد لمدطاع ةدعمت ا ءداتمس لع دمض]1 27

 ءا لع طقم 06 دميصسع, لمصغ ]1ع دصما ةيطم هنأ

 ةتقءعماتط]ءع. آطص آكطملا!عمص لتأ, ذ ءءالع هع

 ءمقتمس, نتع 1ع5 يعم ماعد لع ءءالع مهاسعع

 ةطمصعلمتعمأ ءكعت اعد ممقاعد ةصعتعمم تأ صم

 0لععمعم, ءا نتع, مماعصسصعسا, 1[هاعممططت

 ه5 نامتأ ةعرحت 0ع ءع لمدطآ]ع دعصق لفصق اتم

 عممصل ممددط»ع لع ممهوزعو. ب آن. 260. (نطم-

 معطت 1!'تماتومسع ةهتمفأ عد ]1ع ةمرمعامصأ هنت

 دماتلتعم» : ىف تناك ىلا برد راثا نأ ديري

 نعطق نق لعنلا نه هنم نعنص ىذلا نلكل

 تنليزاو
 8م. 55و, .1٠ ج. ةاغامع اطمتسآأا. (نع ؟ د [متا



 150 اء ةالالول

 ممعصتةرخع نلتاتمص ممعاقتأ ايل

 0 غللا عا دنص 220[ كاك 65أ عت 106 ءماحتتتت

 ه6 هانم" ه1 1هكوحنت] همها لع "ةممصلعع

 تسع نسعماتمد دف عماتح وحعسا هد لاصقات عد

 ردعما. (نعاست نحت مدعلع, لمصق ةمدد لغو" 0035

 داترعع» هم "ةممصقعر ]5 طصعأر ممانتع ةتطقأ 015 ,

 ةمانق ]5 عمسضسصاتع لع طلعات ب نسل دصعصاتمد ع ب

 دلكص نتع هعالع مفممصفع هااعتعمع ططتعاتح 1

 طنا ءا مغعصغاخع ماسك ع ةحوصأ لمصق 1 ةسع

 لع ءءاست يدت 1ع يدعقاتمصصمتل, كا ممادع نتتل

 ةرمرمرعمصمع مذ عع لعمتعم نسل نامتا ءعمامتم

 لع ءع نسأل ةحوصعمتا, ءا يتتل صخذ ةكاتسمغ

 نمنع 0'هرعنو ىدد ءمصحتءاتنمس. 11 طذتا ءمحصصتع

 نعال د ان لانا 5 ه7 ةص عع ملا ؟عتق ]ناعتت رجماتن"

 مفررمصعسع ةادرع نصع نيعفاتمد ندع اناعات انت

 هتتدسمتا ةلمعودةعز ممتصا لع لمساع ندع, لقصف

 هع دق هحططع لتقع ننع هع ادت عقال انقاع, ةاثع ءا

 لخدصع معصم ةتلعصتع. ]1ع هدتسع هتاف طضقع

 ملقم 0' يجرياتودعم» هع دحمان مدع يعسرتأع _

 دز !'هرد لثا : طوس ]نزعت ةق-اتت ةعت ةتصقا 7 ]ع ['20-

 لاتخع مدع طلعت, ةامتا-عع ءمرصصصع هءاق 9 ءا

 انام عدحم]0ذع لعد ةجمانتك هانقذأ 50110ع5 نتع

 ]ج محعصاتمدد لع انزع مداد" نع ([انعةأتمات : 2

 هد لدتا لع طصخغصع ممانت» 15 ”غممصقع ةأ !'هض

 رعبا ]ج ععملمعع ماسك ةثعع. طق ”ةرمصقع 0ت6-

 صاع ممفصع ماسك نين'مص 12 !هانكع تا نات مدت

 1'ناوطآاتعدع ةمانئ0عصعصأ, ءأ ءآالع عد جه مانتخ

 اطعدمتسي هى ]5 مغممصمع هنأ هيرمدؤع ذل أع

 منالمانع نا مافعب دم ب ل. 18. آ[هزل. لكواتتلا. 05.

 1844. 11, ددد. تان 25. 2. م 1.00

 2. 56141.11. 00787277111 10.- آن.

 آد ممععوصتغمع ةلتاتم» ممدسامتا هولث 10

 ا1ماطمص نما عما يرداتمعم 1ع ممرحزدمتا صاع

 ]م ممعصتغمسع ءا ]1م ةععمصلع [هدحصعر ءا عواصم

 دعما ءءالع-عأ عدا ددجتجتع لع لعاتح ةععاتقةاتلك

 - 1.15. كدع قاما عدد طعص 1[ه]طمستسبال

 طعم اكدصطتب هان. 11. لع ةامصعب انتل. ةصعلب

 لطم آكطملانعمص, 1, 15, ءا لتاعأ هاموأنماا

 111, 255 مث. آ.. 16. ا1[غنانع طمعا.

 آ.. 22. اة[نامو -ءازعب. س آس. دل. 171ه70:07

 م. ةرو.- آ.. 25. ظ[نامع طمهتاأ.

 2. 562 , 1. ل. لل ]ج رصقتتعع كنت 12312115-

 تار ]ع5 مصماق ريش لعجأو ةمدأ مات 165

 هللا زكشاو: ع نحت صمتك مدصوثا ممع[ةعمطاع ذ

 ]' كيان عداتمد لمدصغع لمصق ]5 مماع. نع ءوح

 لطت عدا نص طمصصتسع اننمز» عقعصغمعاتج م0111 5

 ملمع مموتع» ]عد ةملصق ناتأتا ج لمصصد هلت ءاطقع

 دعمت ناتتأ ه انهددحث. آن. 6. ة1نامع 7602

 - آن. 7. آع رد01 ريخ عا 16 درتما وشو 1 11

 هدا 1ع ةعصق لت ةاتمع»ا هانا - آ. د0. ل1 نامع

 ”لر ع. آس. 15. 1! هزعأز 1ع ةعجق لع ءءاتع طماع :

 ىأ مدرع 1ع ممدح لع همصصط»ع زم 0 نا عحصتصغ ن0,

 هدد لمأأ ةصاعصملعع 1017101 ©0105 , 1ع قم لس صصما

 اهب لمزأ نارخع معصم مدس « جوع 1ع ةمتاتعس ب »

 هعان] ءمحعمأ , 5 مةممدزانمد ةع 5همزرمماع ةل05

 هت 6١عطع برض , لهدا 16 ةعردو 5'2أ مهق هان! -

 كورححس عدا يمعتسغ مدع 1ع ؟ءرعطع قطعا. 17017

 ءك-لعفؤاتك, م. 1و4 ءمأ. د.] 0ص د مات طعدتن-

 مس ماسك !معاا يحعسأا ةانمزمدعت» سنتا 52 علق-

 عملا لع متصعأ لصد عءاحصدعد هدن لع حتصعا ل1035

 ءا نسع ]د م”فممدتاتمص هجعع 1ع هداطحعع ةامتا

 ة امملتست"ع «ممانت 1ع ةمصلتععدر ءونع 11 عدا

 اممودتمتاغ لع صحعءانخع عج حصوطع تح صمت 0ع

 ضمصصاط»ء, ءا لع ةمنق-عجاعسلع, ةعامد 1

 ىماععتع, دصع محمصصمتع 0'ةمععصا هنن 00ه.

 (1؟هوتعمر رموص يعصم]ع, :كنلعقةاتك, م. 4و

 ١١ دد.) (نعمعدلمصا, ل'ةمعغد (نطغسعات , مق

 دتصع مدصضانع لع 1" عمغ, هدد لمصصع هدد انععطع

 ىطعأ ]ع ةعصق لع ١ مجمع » (نع ءمرصسصعد-

 اهاعتس“ ممعمتاع ءععت هين ]'ةبامصاغ ل'لطص

 ]جز ءادمدممس : لغأ ةغل برض ىعم طعا

 هنع فرصنأ م هيضرب ذأ ام رخآلا ملك اذا

 ىعف هعفصأا ىنعمب هطعأ ةرتا قرخالا حاص

 قعملا انهل نمي ةفراعتنم ةظفل. - 1. 16

 اك ك-عوقاتك ]ن١ 144 , عمل. د ,تآن د0. هد

 آه 1ععمد لعفاف 70 2007111 2311 6

 5: 563,1: 3. ةنزووم: نتا. ح آن. للم
 ممدمعأم عدا انحدتاغ ءمصصخصع نص دتاطعع, ءا 5

 م"6نممقزاتمصد /هج» جه ددص لكلام ةنتعع 16و ةدتل-

 ارجعود, مم جعسصمأع ىلا هل كش 0:



  181قالا ١

 16 مدت 6 معلا ]2.563 , 1. 18. ]نع محمأ تاودا

 موزجهمع ]ع5 ممهاتعدلعق .

 فورح.ل] قب أو ( 7. هس 1, 1084)

 1.13. 1[هطحسسعل لمصصم ءءااع "ةرتمتقع

 « 1مكاستس عطأق » ب

 ةدتس طمصسسع ننت اطنخ هحدلا ةصصقصعم نانأأأ

 ةهحوتا مفمدعتغ هذ [عطحتسع.

 52550117 مرو مدا 111:55. تع آن وب

 0007070, 50111 , 10. - آن. 11. 1510.971, 140, عا

 مسدس. هت. 1, 18١1و. - ]دق. 8ظعللطمالا

 1, 8و, عا ©6ممصت». هن“ 11, 8066, مماعب

 آن. 15. طق معمل هع نلتاتمط مهمل لوعغل أود

 رصقت5و 11. 1”1ءزوعطعم» هاد وأ. ءهأ[ هر ءالعأ, ءع

 ةوصغ لعتح يراتعداتمدع لن[ ةععصاعم. ( أ هرعت

 هس. م7 آآ, اوور ءا ةاتساماتا 0110

 وسما. م. ةالر طماع /(8.) - ا. 1و. 11 ناد»ع

 1[مزإ لع ؟عج5 دع ]تا 87وتن. هت“١ 1, جابت هدح

 رانا يدذلعلا م6111 يدلدلا آد ردغتصع 1ععورت

 هع اهمادحع كامل هلعواطممت, 1, 101. 280 5“.

 نانا ممعاع 011551 ترصباأ رماد» كبر لع.

 آباوجا عت لب عرق ءوأ دمصحتتم نب

 ىاسنلا راسي. آس. 20. (ن' عدا كطمتت'1 ةقدندم

 كيولا: عا[ عع عرق 5ع انوانا ع 27 ]نأ ن3 تان

 يعمسأ

 ةاتاععد لعامط هاموطعست , آلآ, 101. 137ج *. ]م

 تع لع هع ممقاع دع الا ءاحعت اطص اك طمل1 1 عوص ,

 1آ21ءاةمم. 1, 335. - آس. د1 . 1[ نانع 701060-

 مان. -]آ. 23. اة[ ناصع مول. « 2عجقعق-اتتب د

 رد ةصردةءادوصأ لع مدعاعم هذ آطعتلم, مح عصحمم-

 كدع» لع ماعتمع» ةدتع كلعق ١م -اآع 26. 0م

 [0'1هانح:ع 211551 1ع 2201[ لوتب ا

 آلزودعع 8[مرنع, أ مصحغمع ممانع !"داتسصعأ ,

 ان116 لع 8[هطمصس ء؟0. (ةمتمغمل , 007

 دس ام 10 ه!انعو ل كبده سا موق ال. 30 تن

 هب آ]1, 2هدل. ع صحما دع ةعجمتاتل مقق تع

 زلو جحد ا هجاسل
 مسا معمهمصعع» ىععولك, ةحعع اهعاكال. ( (نم-

 ررساتسأم هلت 130

 رامانقر م. 12060.)

 ط. ةودر 1. 10. الكاع لع 8[ها ميس علر للا

 10عوز كتوعاتو , 2. 110. - آن. 17. 27مس. 07.1

 4وجدر 111,2. 11: 443 : نجما. هت. 111.67

 -1:.-233. كانتخ 1:دكدعع لت تتخعلعما ءادعم

 ]معو محنك[ صححصق ءا 15 ةنياععو معتمأعخ لع

 5م. 565 1.13. 170إل. 0007ه, 75/117

 - 1.15. ة[ناع اطمدمآ!. (' عدا 1ع ؟ءعكو 30

 0ع 15 1/ههلامعم. - آس. 10. طبع دصمأ سبدل هلا

 حآاطسكامد قلت (20707:, 11 3

 2.366 ,1.6. ة[نامع ءممتا ب لسع و. ةلاذصع

 ردفان عب - ].. 11. « عالم نت لمدصع ذ 0116-

 رممرأعد معردسكعد هد ةدلترع هذ طمتعع ذ ءعاست صنت

 تعم جدع ةصماتس ؟نععت !' ءدتن لع ىذ طمتعطع. »

 1.12.1100 نيعملا. (نعع] "6-

 معمأ ذ 1'كياتعماتمد لكمصصغع هذ 15 دصمتعع

 ن1 2231111511 : ةضرملبأ ةيبطلاا- آن. 21

 7من. هت. 11,

 2. 569,1. 18 270. ه7. 1, 539.- آن.

 اطص اكطمللتعدص (1ءا. ةةمو». 1, 564. 1.16)

 لمصصع نص ىعصخ نص معان لت[ ةعصا دنت حقا

 اقرخ : 00 ةمزمعالع ةلصقأ انطصع [عطصتصع لان1 5أ

 مرد ظغرخع ممادع !ةترخع عنكع لع ةعق 01 جاق

 (110:. هنتقوا ظامط هلموامتت , ١] , 101. ا *.)

 آن. 24. 2من. هج. 111, مدا. 1, م.

 (ودصوممخعت 1ع معمدععطع ىمصاعمتسع, 1610. 11

 أ 5063:1111. ظر معنا 36/1: ت51

 3 ناصع دمع. طكح ممعصتغتع ةلئاتمص مماقتا

 تمت هنن ذهن 0ع كيت - ]آ...33. 1117654:

 01 20 ب م0316 نام ممان1

 ىالنقب. (11هونعج ك-لعدددق, م. 148, همآ. 1)

 1.57. 1[ ةانع 2007“.

 2. 56و, 1. 6. 6 مهدت. 61,955,100.

 طغت ءطخ : امهعفرب ورمعو دي ناش لاقي

 ايت نييك ءاهلال اهنون مقتو ناتعب
 لعجتق ورنعو ديز ام ناتش لاقيو تاودالاب
 معن انج لع زريقلا'كع اهيصنق وأ .ةلص ام
 ورمو ديز اهبش نات ريدقتلاو نيز داجر
 ورمعو ديز اهبش دعب ىنعمب ناتشب اههعفري

 الل نت لاكيو تابعا هعجر قارفلا وهو
 اهنا ىلع ناندثب ام عفرتف ورمعو ديز نيب
 نون رسكز وجي الو اهتلص نيبو ىذلا ىاعمب
 نحأو مسا اهنال ناش. كم رمعاامصت نص رغم

 هع 1ع مم لع ناقش , هرج 1ع (ممزاع ءمدصتصع



 ماقال ناحل

 لتعع لكتص مصمأا لغعتحخغ لكس مءععطعز , ذآ معانا

 معدات لع مم/ل, ءا كعدأا ءمرصتصصع 51 1ةعاصت

 ةحوتا للا : طععصلم هءالع "عممصقع مثاتصتع عد

 دتطع ةعات]ع (اعومجم ممتع ةريص) , عا ههراعت[ع-

 عم. طع مصممات ةربص عودا 0'هئال عدس تمع !هردحع

 لمسام, ةهحعع 1ع ةعجخ لع همرؤساعر لجح نعناع

 رجص ب لقصف 1ع وعمق لع معاموتعر ع عع ينلود

 معاتعما , دع مةدصلا. ][)ع ءءانع مممصستغ»ع, 6

 رصمأ (ءوأ ][هتحصصغمسع لفتح لكتص مععطعب ءا)

 مخه مدق طعدمتم 8'0اعع يماتودع (مدع بص

 ةستاعع لغصتغز. (0تد'نمص ه'مطز ءءاع مد ذ ءءاق

 نتع ][خدكدعع ]ست مه عحاعفم 1ع ةعدق لت ؟ةنانعب

 ءا ننع ءعادتمأا ءوأن رم متم اعدم ان 2201 ماتا

 8 لدتل مكصتاتك: حن ندعاأاع يدع ةمئا 1 !همعع

 لع ]تددعع, ز] طتت ءذأ اهديزانت5 "عوام دصع

 106ع ةلاعتطسالح ع ( اعوام -لتعع, هدد "ععمدسمتا

 ءمعم»ع لمصخ 1ع هممص 12 ةزوصتظءةاتمد لن

 ىعمطع يتت ءىصاتعمأا ]1'جالعتطسغ ممانع 1عومعأ

 1'هطز ءا م عجن ءءانع لغد محصتصماتمد) . : -آس 4

 31 نامع مبمآا. كددع 3هططوس , 07. ك0 عققاتك ,

 م. 4و اطص 21هلءلمط عدا 1ع ءةلاتعءةهجاطع ءن1غ-

 طع نسا ممدخادتخ 1ع انلصع لع طخ عضاو: 11 وأ

 رسما كح 338, ءأ مدت 12و اهغقمع5 لكتسع

 ةصعاعمسع طتطات هاط غوسع لدن (نه1 "عمد ءمدح ماقتا

 لعد قتكدعم معهحماتعم لع ءمامسد اهتالغك مقح

 آطم 31[ه1لمط ءا آطص ظاطدس»حةط. ( ا[ةععلقا ب

 16د مأ. © 2200 11, 101. 57 ؛".) ]طةح

 طخمح طعم ةلاطقست عدا دم دهن ءغلغطعع لمد

 11ه كغ لنزذ عتعقاتمص كد لععواتق, م. 357, أ

 ءاطعع 11. لع [1حصحصع» , انااا تع

 0لع» 4جمطء»ر ]11, ددو. حاس د5. 0م ةزواتأع

 1م مصلتاتمد نيتتل ةمزغ ائطعع, مدصسءعع يت'هل1ه5

 11 معجددسأا محغصع معصم ممانع ةاعع ؟ةدعسب ءةن

 آج عصاتع لككتس طمصعصتع ][[طع ءيأ صناعي

 آر دج. لة[ نامع (طمدمآا. 1[ه]طدمصعل ءوانتص عفت

 ممهت تعم ءغملغط»ع. (1طص اكطملاتعوس , 1ل[ءا. 1097.

 1, 6و4.) تدع الكطملتا طعم ةطسعل , ؟هزتعم كم

 لعودتسك, م. ةدو. لططص ةلعص لداتتكدمتلا ككدصع

 عمدصلع ءفاغطلع ءمدحصصع ةصاعمعغاع لعف

 دمصععق. (آلطص اظكطمللتعمس, .١ م. 635.) آع

 امولاغ نسا ءمطصمموو ن هع دايز ءار 5ع اممانثع
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 "م عصأ, ؟هرعج 31. عصمت , عاملام» 5

 دورموو5, آ] , ثا, مماع 118. ل آن. 20. 2من.

 هت. 11,

 2. جور 1. 21. (نمدد مومو 20د. هت آب

32003 

 8م. 5وذ,1. 2. ا[ ناصع جمامعوتةا[. حاس 12

 « ]بع صمدد "ءادان؟ ةيبصعلا جزعأ 1ع ةعدك لن

 صمصح لع 13 5* ؟مرصصع لت ؟ة»طع بصنع , لانك

 ةزجمتطع لف[عملعع ]هذ مممتكمد ءا اه اطسنللع

 لع دمرح حنت , ؟هتنختع لعد ءالمساك ممدتت 1ع ةععماتس

 مخ, عا ممعدملمعع ؟عحصح دعما مدصات مفاتن انت

 آيع دعصق معمزعع لم صمد معاقاتك ءقأ: 1[ لنتقع

 اناغ مءاماتحع ذ !'هملدلطر, ءعواسف-لتعع خذ 15 مهع

 معصاغ لت ءقاغ لس منععر هوت هع دما هع

 مدععمأاك نيت 0ف1عملعسا ]ه محفتكمس ءا 1 [ة-

 ردتلاع لع ءعدح نددت 1ع مدعععمعمأ ب عا 1 ةح

 عمتط يتم لع 1ج 5“ !هصع لت ا؟ععطع عقأ :

 تو اعأ جه طذتأ ؟هزع لفصق هدد معيودصصع ءءانع

 ودملتاغ (لع !'همطمطل.»

 اة معو ممن ام نعو. ()2

 هع ندع لتأ [آدعت لمصم دود ط0هغر [ 61 5“

 كصساطما. وت. م. 68.) - آس دو. ةافاعمع ادمانأل

 « 3 نأ "عمممءطعهتد:زع هع نانع ]' ةتهاع7

 هان حمص ةدرماتلا مح صمم عءادتل 3 » (رعو عرق

 دع اخماتح عصا 7 ءا)17:6ا ءل0هم]ج, 101. 13 ان" بس

 آر. ود. طعوررب هب. [آ1, 2. 1, 265.- 1. 5.

 آل0رت. دات 11077267, كحل عققاتق , م. و2 , م1. 2

 2. 575 , 1.7. طورت طاعس ءمدحم»عدلصع ءءااع

 مماعرزل ؟ددنن دع مهرمعاع» نحئتس طصمأ لاتأ ةعالأ

 لع معآ لمزأ ةامع لغمتعغ لكحص ؟ععطع, ءاأ ندع

 ءءعمعدلمصأ ز1 عيا معكصتق ةاتققا لع ةع دعمت

 لكحص طصمأ مستتتل, 10دودع هع طصمأ ة'ءع

 مماتوتع ؟ةعل عمد عدغ مدع نص دما لفتح. ( 1 هر

 (نمودج»سعتمت»ع كح ا' ل جوع, مدع اطص ةلتل ب

 م. 12و, ها ةطد ا1ةانع, 4!/ورءع, ةلئاتمص لع

 كوع, م. اظ.) طص رمزعز ]د اعدلسعاتمم : « آع

 1201: ةريص هدتسع ةزوصتكظءواتمد ءدحماانصأغع

 ددتح يردتنعدزمصق : نص امد لع همادضتاستع, لع

 طاغ, لع امدتن هع ننت 5ع ثمنا: ءاعوأ ةتصقت

 وناتتنل 120266411 53ممعأ1ع 551 ةربص. 0

 مرصع هع 20[ 2 16 ةودق لع عومجت (ء'ءقاسخ
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 ميمت. دس 1ع طل همكمألا, 371, 468 ءا و6

 رماتك ةهدق ةامطات 1ع معانا اهطاعمتت عغصغدلم-

 علوتع ةانللهلأ :

 16" م

 كنس (0سلمست , 6ع ظددمت , امطاعمتت ل

 31. 0. لع طعموععمل د نءتا 0 لمع. آل'همطغق

 1ع انصحمتعممعع لع '1ةطولقل, م. 371 عدوا 1ع

 دعانا لع عع ممح نانا قع دهذأ اهنا ةممعاعم (00هنر

 ةحعع لمتهم ةادت 1ع لهل. حان هداه. لع

 لعقواتقر م. 36, 1. 23. - آس 16. 11نارع عم

 مآ. « ل1'هق-اح ةطحصلمطصصغع مانت" 1: ةهخ1030-

 رصعمأا هنن لع دماج ءونتح العمق مح ةااهعطعصأ

 نصح طامصع, انه تعصصعم ”علاعسمسءلعت» تمانع

 دتصتم 3 [ندصق 1'ثاغر انح هه معسلات 1ع اهتان » لل

 ممضصتل نم'ءالع ةممعالع مح طماتح وت تقل

 ضيب |, هم 0من 102[051 20 ع 1ع مرحعصت ل, ([انل 5ع

 1101 دوسالا.-1. 17. 1.1562 نعيض : 8

 معممت ندع لع 11 ءةلمصت طع معانا مهد" عات مات عقاتت“

 ]5 ممعست ةرخع يما عداتمل , امصلنف نانعر 0 هرعغق

 هعءانع ةوعمصلع يماتعماتم» عدا دتصع [عحدتنتع

 نان 12 مرخعصتل نع هللا هل معوون هع5د مهخو]عد ذ

 نص طمصسع. آبنع م7085, م. 1000 , اع تعد

 ىورد ءا 1ع ةهععمسمدعصع لع ع5 طصماق : ىلعو

 ةحوتفم ءانلا |نف. ( 11062 ةاتكوأ 1207010. 07.

 111, مهما. آى, م. 467.)

 5م. 5دقر 1. 7. الاغانخع ؛ةمعماا. ب آن. د

 007. 515111 , 30. - آر. 18. 2700. 47“. 1, 743 . ب

 آن. 20. 2موس. هت. 1. .. آن. 2/1. آنع 220[ ةهنم

 ممم[ لمصمم ]1ه ممعصتغمع نانا مد. طبع صمأ

 لا عدا مر5 لمصق 1 ةعحق عزك 1| أر امةصلتك نانع

 1ع ةعدق لع راعتسم عما عمات لمن (صخت] .

 2. ةدو, 1. 1. 31 نام ”60]ع. تال 12 01600-

 ةلاتم نم , 0انع (670101771. 07“. 1, 1086.

 خدام ظزطاتماطغومع مهاتمصملع , ةصعاعم [همكقد
 مكر جد نأ دنت. ةدسعماب عيا 1ع 8[هناممعءاتاع
 نيبع نب ورمع , ه1[ 3101 ل وعلا ى

 نيحوتلاو. (آطص ظطملل تعصر, 1, 535, 530.)
 3[هطححصص عل هدا 1ع ممدح لع ]ةصححسص (نطقلعت

 خ1 مورس عتأ ةامتأ 1ع صمصص لع اتمنه ممقاعد. ( 10.

 كن لعوؤاتك , م. 60. تان“ 1032331, 0 1:[ماعم-

 لسعاتمم , م. 41. كل عطمسلط ءأ 11[حطدمل نامتعمأ

 لعمح ءفافطحعد ءطمصا عدس : 1ع متعستعاا 1ث

 هيد“ هفعاع لع !؟طغوتمع, ءا ىدع 1ع ةععمطل

 هد معانا رمزس نصع جمانئعع لوصف 1ع 11ه ها

 هوما , 60. اك هدءومت اعط 1 20,011, 16 ع. بح

 آس. 21. 10. 01 ل:ةطمت1[ةله ب ةصع

 امل. م. هد211, 0.

 2.576 , 1. 15. ]رعد رمهسا:5هتاق لع 1[هاطمت»

 ل ا بقاعت نم وأ رّوسلا نم هناكو

 ماللاو ءارلا.-1ن. 16. (طغعطخ : عباتي ودك

 هناودح نقف هتعبت ىتت لكو يرد (1. 11. 6 هم

 ععرجعأ لع آ.مععدصعع , كنا. هت“. م. 123 هان ]'هدد

 ازا لعد يعصراعد معصم محطا عد لع 1'ةعاتمد

 ندع ]1ع ءانحصا لح مصل ءاعت» 0ع ءاطقصم ءواتح

 ةععرعع دبع هعد ةصتصلقتت.] ح آن. 39. انعق

 لفتح عيعصرم] عد لع ءءانع نعتصع دمحأ لعق مم

 ال1 ممك لع ع5. ابعد دممأق 2 |نلقتخم ؟هرصص عما

 ]1ع ىصتصستعم ءعصعمأ لنتص عك لدن دخغا"ع جمع

 مدا/, عا 1عو دمماك 2 اهتفلع دما ]آد 2701

 لخص عدد لح محغاسع "ءازع , لمصخغ 15 ةععمسلع

 رصمتاتغ دع آنا ا( مج (نطممملتا , 101. 1ند 31*.

 0 11, 1و7. ]1 رن ةردنأ

 لحصم ]12 مععصتغمسع ةلئاتمص يدعاوانعد طلعات

 نسمع لع ةدعت جه ءمممعغءعد لقصف ةمص كضاطمأب

 070770771. م. 105 ان 146. ]دةصق 1عو ةءانولاق

 لحن طمع يدع لع دعت هد لمصصغق لفصق هع

 ممعدعتلا , [[دعس !هدعصصتا يتعاننعد لغامتاك لع

 ماسك دسع ءءانع ؟ظستلاع. 1آ)هطلطاعدمدك نامتأ

 اه ظللع لع !['هدعاع لس مغععر هدن له ءمادقتسع

 مهاعدد عال ع لس مغعع لع مص ممعمتعات قتلا ,

 عا ءلع ةممادقد عد دععمص لعد طمععق ىو ءماتع

 ةزرد رصف طغعص اظ[دطتل طعص 2معدععط. كم

 مدع طتصحمأا ءعو لمدصغعو هجعع '1'نطصتتت , (نم771-
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 بدارغ ىلا ىدهي هلوقو ةمنأ حقا ام هيفس

 سيل ذا هلبق نم بيرغ رعشلاف هيلا بوسنم
 هلهأ ىنم. 115 ؟ةداعمأ لمدع لت»ع : آبو مانع مند

 رمق طعدمتم 0'غاسع لغاتسنعب آه !هاتع, ءكءوأ ]د

 10112. ط]ة عمو, لكصق ءعو "5 ءيعصصرم] عد, هذ 12

 ةدتااع لس صمد لع ءءاست فش تت ءعاتعتو 5'ةعقوعب

 دلك مدعدتكدعمأ طخ اصالتععع, لككحصع ممصتغ»ع

 لغامصعمغع , آه يتماتظ عماتمد لع 1 مانع ءا لع

 ]1 16عومعاغ. لامانع اعمدتحتمدق تصع ماطتعدمع ةصق

 1هعدع لقهصو ءع مهقددعع لع لغعتم طعص ةزعوعأ ,

 كبك ا. 22: 82065 زننم دمج ج6 0202

 ه7 2مل(, هنأ 09 7022615 261١ 6ههعمم

 6ع نتا طماتك 076ث1 51 عمت ع نانع 13 536655

 لعمرمتا غاصع دمك كدصس ءدغ لغاتستع مدع كمص

 صمدت ةعمأ , ءا سنع ءعمعصلممأ معت 0ع مع

 دمصصعو ]1ج ءمصصقتمدعصأ. اكد ةدللقسأ هنن مص

 0ع 1ه مطعتقفع اهمبناح نيالا

 ةىض ايكودت كر لع همراع نع م عوأ مهل

 مانسدفات وسع ءمصخصع ءاططغت 8ةعتلطقتا , 060077

 دس 1ع (نمممسر آ1, 4, 1. 10: عا ةماتك هع ؟ةزن-

 ممرسأ , هرج "عامان ع عمعمرع ]جه صحغدتع ءطمدع عد

 576. (1607“. 11م ب 7 9720116,

 5 4360 , 1 عد مغص مطتة وعد ةجعع ةادو مهر 22624 ,

 ءاع.)

 82. 585, 1.66. 007ه, ظكقكالآ , 137.- آس. 11

 (002, تك , 5. - آس. 16. ط1 غامع ةطمممأا

 2. 586, 1. 2. 0طغتعطت : رهاظ ريسغتو

 ىذلا عجوي ارذاع تيار لوقي نا وف تيبلا

 ررض ةدش نم جايص 8 ردتعم او هل لوقلا

 دادضالا هذه لباقتف هل رذاعلا.-آ. 6.
 آبو اع ىعوك ةععوتل : لأهل دن دتصع 8114 ةاتح

 لععدماتك لح طخ كدت اظفاطق, ععصاتع لع ععصق

 ل طعلعس نأ ؟حدتعمأا لكم طاصاتص نت

 !ةتكودتعما ذ 1 طقاعيب س آس. 13. آب ةدنطتع ع5

 ععرهتل : عا دسم ماهغ ل'ه» منع ح آند. ]طص

 اك[ ط متن عدص , 21ءاةمدس. طامو». 1, 3

 2. 58ج, 1.2. ط©وصق ]!'دمأتع ةعطق ب شاختاخ

 آس 13. 0 هصاتت. هت“. آ, جاب حاسد ىلع

 يلقلا « مدع ص ف[ةاطغوو. د س آن. 27. 2'ةغو

 [1مرتس , لهدف 1ع 120701 هاو متصتمدع , 1ه اهطاع

 م عوأ ةممعامع ةزكام وننع 1هدنن' ءعا1ع ء5أ

 ءطقمعفع لع محعأم ر هنا ععصعما ءالع عوأ صمدح-

 م66 ناوخ.

 مب 58م, 1.16. 2“ هج. آر, 180.- 1.20.

 ]مور م. 1, 62

 2. 581,1. 9. « (نعمعملحصأ طماتق 111 مه

 انمصع لممععصعسأ, 0ع معان لاتع ... ..

 آ.. 4. (00هج , 71, 25 ءأ ممدقو. بح آن. 8. !ط1ةامع

 مهقاا). آن. 11. آةعءات5ةأتك 0ع نيتنسمو

 ءمرصتصع ءءاتتت نتا ءمدصصت عر عع 16و "ع5 ةانتح

 ردصام, 0فمعدل لع تيار. 1. و. - 1.4

 آهات. كن 0عوكاتك, 7. 241. آب. 20. ]11 وأ

 ممماطقطاع يتع 1ع ام2 ءا 1ع ممعسر ءمرصصتع

 اعننصعد ائنستلعد, دع [مصصعمأ مهك ان 7017

 ورع مدومع 50110 تحتعع 1ع عمد" بحت 1ع5 مطغ-

 قلع ءأ ]1ع هموم يتت 15 كانتا

 5. 58و , 1. 17. ا[ ذامع دكان. 17072, ةان

 مد ةئاموتعك 0'لطص ]نوعدلط ءمصاخع 1ع5 1"ة28-

 اعود , [لممجمتمأل م. 101. (نع 7625 زن ءوأ كأم

 م.193 : ؟عن] عمد عد 11 ا: 3 م11151 1315 165[211 5

 ةماصع 1ع مععصتع» ءا 1ع ةءعمصما آطغةصصتمات عاد ع.

 (110:. ةتكوت ك-لعقذاتك, م. 517,1. 15:)

 2م. 583, 1. 1. 0م ]16غ خذ 12 مصقعوع خسص

 123211511 : ةني دم بلحو زاجاب ةببرق ةمظاكو

 تاقاسم اهغنيبو ماشلاب. الل ا

 مقا , ن6. - آس. 13. 000707, 5511

 2. 581,1. 7. 007071 57/111 5. -- طن.

 1[ ناع مجتا. ]نع ؟ىرد عون ل'0صحقع طعص قطا

 هلمضم. ([1هرن. 1ج طماع دات" م. 186, 1. 10.) آبعد

 2015 اهمهباح ةهافسلاو دع ][1دعرخ لع محغصع

 11م مممطر م. 117, ءا لهطصك هع لعق 06 183-

 طععاطم , 1010ه, 101. 32 7*:

 ب لا ما
 داس ملا ا 2

 [15 ةمصغ يماتعمغم , مدع 1ع ءمصصعسامتسع لت

 1من, هتصقأ نان دانتأ مبم افانعم ىأ

 ليق اذا ىرت الا ىمسالا لاق اهمما عفح
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 رعرك [مرصعمأا 1ع رمان : يناتلك دمزعسا رصقتت-

 لتاق, هعد عمضاتعمم ! اب. دو. 11ه. 11. 027,

 [”ناعردعلك لمع ل»مطعور م. 0

 5م. ةولر 1. و. ل[ نامع همت. ح آس 11. طاح

 562 ةرادو. - آه. 14. ةاغامع (]1مدصاا. ١١ هرعت

 ]210ه م. 25. - آر. 17. ا1[8نامع مج. « شلع

 [ططقصقم , 1هتدوانع لع دانتق ؟عصات هتك 0'عالع

 ردم للا : « 0ءانع غاع هحتعتللل آهنص لع محمأ

 « عا ءالع ععلدمصصع.» (نع ؟عر5 مع 5ع ]لذ[ مهق

 لحصم 1ع ]2ةسم». (0م اننماتاتع ءتعماع 11015 5

 0 ةصعمدا هيد ( ]جامل هلمواممت , 1, ده, >*)

 نت'مص لتأ ءمصرتهدن5 لمصق دد ل عتط عةقعر 1015-

 نتا ءدفصامتا ]'ةسماتتع ممانتع 15 ممعطصتغلع

 [هزؤ. طانتو هدد ]ن1[ ند 215 , 1810. 1, 114 ا.

 و 101 >عرثق لع 502[ 5 ءمراخم5و ممد

 ماسك لقصف 1ع 1[ نه

 8. 5و5و1. 1. 2حوس هس 11, ونام. حان 8.

 طعم. هج. 11, 418, ح آن. 10. 270. 6.1 ب

 واب. - آس. 20. ة[نامع مو. حج آن. 21. نعام

 رعد لتعع ندع لفصق يتعايتعج يعسصماةتععد

 1ع محوأ نكشل] هدأ دنتكل كدت 0ة 60

 2. 596, 1. 4. 1[ هرعت 11. (نهتتددتص لع عع

 «عوتر 25:41, 1, 335, »ماع 3. - آر. 8. 2ع

 هت. 1, 658. - آس. 12. اة[ ةامع 2]60”7. 1١( هرعت

 1 هد مكمل, م. 6/6 , كا هس. هت 11, 088.)

 اس آن. 17. 007078, 1:51

 8. 597, 1. 2. ؟7هرعج 1و:ثهق, 111, 335.

 آب. 6. ؟هرععر ةبع 4 0عمر, قطوه 00007

 امه0. آ1, م. 126. - آس. 18. 007ه, 1غ,

 ب ].. 19. اة[ذامع لزرع. - آ. 20. ا[1ةامع

120110 

 8. 5و8ر 1. 1. عمد. هج. آ1, 508. - آن. 5

 قطمسا[نله, © كو. م. 2/41. ب آن. 18. 00-

 7011و 11151

 م. ةوور 1. 1. ة[نامع دمتم. ح آس. 2. نطغ

 151011: نصقي 2 اهجرف هب ع تيبلاو

 اهعرتفاو اهّمطو ةرم ىوس هلوقو عامجلاب هيلا
 ةرطا كلت سعب اهل دعي 2 ت1 30ه

 خذ له دصمععع لكس طمفصاتق تأ ا ناك هنيل ىأ

 ناكف ىرخأ 72 داع لسنغاو اهنم غرف

 ةزوصتكع « لعف اغاعد لع مدكوأك د. آن. ل. ]تع

 ةزعات15 202115115 10 عصا ينذذ موانن ببغ.

 1.8. ]دمك 1'ةماعع ةعوق : مصطتعم 0ع

 [هز5 هت ءرتان كعتح ةمانععج لمدأ ]' عمتت ءماتلقتا

 لت ة[دعطععلل , اهصلتك نانع ]عد ةودتمعع5 نامتعمأ

 خذ 11هل عاطل (نطغصعطت لنا: ةهظعلا وللا برغلاو

 ىرجو ناليس ىف بلح ىف : رصدتو ز] مع ةعض»

 طاع محق ندع ادعس هلأ معصقف ذ ءعانع ةزوصت-

 واتم. ح آر 14. ؟7هإت. 27. هني آر

 52:588 1.115: 00727و 17

 2. 58و, 1. 7. لق ىنينافا. 0

 (' عوز ]1ع الجعع لع ءع صمطح لمص ]'ةتتاعاتا“ ع5أ

 آطص 6طقصتس. ( هرعت [1دلزأ اكطملل , 21.

 ةاطاموت“. آ١, م. ةارو.] - آس. 20. !11نانع س47“.

 « [[1ن! !متلعد مدت عمت“ ان 2265538 2115

 لخخطماب [1دلك : رصف [عصخصع مانتكدءءاععللع ةامع

 دصع مهمعمص ممن" مز, طفصصع دثع! » قطان

 [1جل5 عدا 1ع ةددعصصممب 0('0طدقت“. آم ممم 10د

 ىم عدا مامعؤع 1عإ همم 13 6741701. 07“. ]

.5853 ,11 ,00 .35.6777 .1086.1 

 [.. 25. 1؟هرعت كس لعدذدتك , م. دوم. ةانتع كلاعمتع

 اهل, ؟هرن. [مسممملا, م. وأ ءا

 2. ةومر 1. 3. 10و. طعوس. م“. 11, 418.

 آن. 6. 1510. 1, وا. - آه. 7. 8[ نامع ءهجتا. ح

 آد الق هياعع مممستتةعتأ ييداتعمع 1ع صحمأ

 طبخت مود طلح. آرع هعمو مع ةةمتاتل 1035 م111-

 افأ است لع مجم عارع» هيو ل7ععا7مر», كمصصحمع

 325 لكل طباخ اك آن. 13. 2عمن. هنن. ]11

 612 , ءا 815. ((نمدصمةمعت 1, ج20.) حا

 آد ممعصتغمع ةلئاتمص ممعامتأ هجرخيو.

 آ.. 20. 0م ]ئئدتأ لمصف ]هج مععصتغمع ةلتاتمص

 هقراف وى نزعل كح. آن. 21. 77ه.

 هللا 5

 2: 591:1. 1. لنتقعت ءاسو. - 1.9. ة1ناعع

 ةوياا]زر سآس. 13. (نعو )وو وع امماتح عصا, 110-

 مقفل, م. 750. س آن. 15. 827. هت“ 1,

 ل1. 20. ؟[0ا:. ك-عقوماتق , م. 506. كلآم

110 17 ,20707 

 5. 5ود , 1. 5. 11 ناتو 2.

 8. 5و3,1.160. 00ه, كانا , 35. آس.

 ال[ ناجع ءمجدتل. طبع5د لعن لععصت عمد مدماك لت
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 لع معاماسسمع» خذ ]هذ ة[ءعودعر اذ 1هأ "ععمسلع

 ةمرص ةنز هاننع لمصق ةد [ةصحتلل ع ءمصحصحع آصحقلت لعب

 11 لمزا لمصع ءامدتسمعم» ذ اد 1[ععومعر ةععمدت-

 مانع 1عو مكداتونعم لدن معا عصسمعع, ءا 11 ملأ

 جامو 1ع اههملامس.» (؟! هرعت ةحتقذأ اع 01هنآ-

 املعم هلماام», 7. اي6 ءا ابج.] آس. 23. ةطمات

 الوريمومانك يا صغ نح 1 13, ءا يعمومتا هذ 138-

 ه0 ]ع5 [مصعاتمدع لع طدلطت جآاعملطقأر ةهاتف

 1مم ممزق ططملتاعد ةلصحمطلت , ةلطقلت ءا 1[

 رمتص ةسوعاتل. (؟'هج. 11. لع [[امسصمسعت طناا-

 امها و مدع ءاراع لع» ل مطعت آ]آآ, 173]

 82. 666 ,1.3. 31[ نام م”م.-]. 12. 4م

 اونوكي ان 1231211511 م0[ ممخأ نع

 6ع لاتأ هلأ رحت ءادجعب - ]13.161 110111101

 م58. 506, 1. 22. - ا.

 د آناء. 25. 0007018

 مكد نع
 2. 6هد, 1. 17. 2م». م. 11, 610. حج آم

 ردا ىقرعف 232011311 لمصمم ]م مععسصتغس ع لت

 اورو. كح لن. 18.0071 18: 2 ل

 ]نسوان 07. ]1[ 3

 82. 602,1. 20. 0007071, 1711,100.- آن.

 12من. 07. 1,

 م 603: 1.15. ظبوترت هيكل ,: 258:65: 53)

 1.7. طروسسطقتت لنا[: ناك اذا روصقل | نذل

 لاح لك ىلع ءايلاب ىثت فرحا ةعبرا ىلغ
 - 1.10. 0*عوا 1ع جونو 64 لعام ع

 -ام.1

 ةراوؤ٠ ءأ 1مدتق 1ع5 محمص: 5ءل15 لت .(2072

,0007071 .21 

 11, 223. آه 1ععمر» ءقأا

 1.١ آد معصتغمع ةثلئانمص» ممدخاقنأ نب

 امنع لع 1[هاطحت »غدا الكعصأ ةرادز : صهلق 11 ءقأب

 ىدصق لمصاع, ييعداتمم 0'0دحهعمط ةا»ةططقط

 اطعم تتجمل دع 1عوتتعأ هدد معانا همة

 1[1همكفطر م. 231: »0». هم. 11, 777, ءا

 11. (هتتدوزز لع 2عحءعووول , 15:01, ]1 4

 [«دصق 1ع طسمم 0'ةصافتممط , هدد لثغ, هاه اناع

 11 02 كال 6011311161166 ]001 ىلوحأ 62 كانا

 ةانلأ : داي ىنب ةرامع وهفي ام (ةرتنع) ١ لاقو

 مرفكلا مكلا هموقل,لوقيو رن دن ناك
 قح ايلاخ هتيقل ىا نددول هاو ةركذ

 ندع هنأ مكهلعا. دزدساطمس , 11 ور كاع

 لصألا: ى :ىمو ةفطب لا ةرمجلاب ىنعو ةرهعب هج

 ذل را - 1. 5. 0م آن( لهصق 1ع ممغصع

 عم قح هتركذ ام ىا اذه
 لآ تع ل. 12. مما 0ع "هددت

 رصف ةعتأ : نأ

 وصخ ]د اههعصقعم ( يتلمس لع ]ج (نهقهطد) ءا

 ام معمصعمملع ( داعع 1ع ةملك ءالع ةلعمجدل
 ]'هرصتتد عيا ل'هطات عواتممس ةسصتاملتحع , ءا معنا

 دع [متعع معدلمسا امداع ا"ةدصغع. آنع مغاععم

 ممدأ 1ع !ةهتدع لع اممزك مههصتغمعو : ض1 طمتا 1ع

 ]مسمر ]ع امدمتامتن هج ]' الممل. طبع |ماجنا عمتحس

 ةزواع ة حفمصتع اعد لعتح معها101165 لع 1'هصحتت

 ءا لس مغاعكصمعع, معرفات لح دحغصع 10

 (رصهسا عمدت مفصتاعصاتعا ] , ف هع ءمصقدع7عا“ 3

 عمد لعتح مها10انع5 د محق ب عطر لعمانتف

 ]1ع تاما (]ه ةاملاتممس لين اعجتاماتعع ةدعطغن) , ءا

 خذ لتعع, هرد»غد ]5 مرن نع, ]عم دصمأق : « لع لفوزرع

 «لدتعع !'هصصعم ءا لع مغاععاممععب هدب 1م علان عد

 « ]ع5 طحمز اهدتك 1ع5د لعاتح , ءأ ةعععماع-ألعو [0ا5

 ١ لعدج. د ]نحمد 1ع م72 «110 هدح "غدصتا 1عد لعاتأ

 رسماتعم عو لقصف 1عو مممزق ددتصاك لع ]هذ طمحغصع

 ةصصقع  طصقتق هحتعع لعدج زطصحتست , عا 36ع013-

 ماوه 0'ةلططو» 0 ]ج حلوزاع مددت, عا ةدصق

 311ج معممصا 1” صاعتما] ع, لمصف دد اطسنتلاع ,

 اند ىو نملك (ةحهسل دج متع ةععمصمأ1

 مسداتعومع لحد مفالعتمسحعع). ( آ[هرت. (26074, 11

 رود.ز ظظصطم , !'رثه0 هنا 1'هممددغ لح اا,

 ها هنعدتلعر هرج ]'ةعاتنمد ةغمدتنع لكس مغاعم-

 1138عر 011 ءمالع لع ]حج ملدازلع 0ل'هدصتو.د» [زةطق

 1ع 7/ك, م. 70, 1. هج, هذ يراتوتع هتطقأ

 نع ندع ءكعقأن رح ان12 5670117“ م1106 : « (رعادتت نانت

 هد منغ ]و رزوزاع لع ]1'هدحتن ةدصق ةهسعسع“ 1ع

 دايتاع ]1م حتعاتسع (ممءععوددتسع هنن ما تصقفع) ,

 أ نتن معاماسسدع ةصقاتتاع لقصف ذه !اةستللعر

 املا نص دنز هاننع ١ ة]تعع هذت اتت 101 11113-

 الع, ءع نت عيا 1 مصحغسصع ءاطموعز وع 1ع /م-

 مهن 1و عيا لف ءامعف ؟دلتلع هد اصحمل1 لع, عامر

 1ع ز نععصعما مم[ مقنع 15 ]01 ةترع هع ةنز هات“

 31دنو , دال ه ةمحعمم هد ؟1عاتسعر 5012 0107]56“

 موا وولتلع ب هع, ىصصصع 11 دع آنت ءقا

 معك لع نملااع“ ]لصد (نبد' د5 27011-

 امدصتصغع اعد معداتوسعم) , ءا ينل عدا هطلنعف
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 معجسم ةهتصقأ : « الص طمتصصع موععتل ه'عذأا مق

 م٠111. »

 82.605 1.3. 01 ناسنع 0 هلئس , مصاعم عام

 لع ةءليس. آن. و. 31616 نمممتاب حاس 7

 007005 , .1٠ ©. كشوت أ ةارملاو آن. 32. (نطقت

 ماعات : ليبسلا ىبذا اهلحاو اهقوط. حس. 26.

 قطمتل (نلح , كم. 3لم:1.1, 316, ءا ل[. آ1آءزآب

 م هوعاتعأاع لع» انما عسر 1[ 230 ءان هادا

 8. 656 , 1. 10. © مدت. هت“ 1, 1050. آنع

 نعرتو وا لع طاطقمتتلخماتستسمر أ دع اانا

 كلغ عح ةصاتع» كلعدذاتق , م. 4ول. حان 0.

 17هزتع2 مانت هع 55 011551 كح( عقةاتقر اند

 2. 6هجر 1. 11 . 8[ نانخع مدعم حا 20

 (07 478 آاكال و 7, ءأن 37, 17. بح آن. 23. 700:

 هج. ]1 451

261 

 ]عم صحه اعد 0'نعماع حج هتعصأ مدحت 1عد ةعدلطعو

 1.١ (نطغستعات متل هطقع لن نانع

 تسع "ثماياهاتمسد لع ةاسم1لئ[6. 0ص لتمدتك

 يمص يعسصماع, نمع هعدا مقتامع5 0'نعماع

 ةكوت عدا هحامصأ 0 عومرسلا نتنتمع (عصحصصع , ([1

 ءعرجأ ؟عيصتصصعم عرج 28ة1عصتأا ةتيامصأ نالت 115-

 ععدصل , عا هتصقأ لع ةددتاع. آنس ممقاع لتأ لخص

 محدثا ع 0' ةعماع , ممدصحصغع [طآطدتحتو :

 ا رتل ةزح ىلع ىرا

 هل قنح د ا معمل نأ

 اهيف امو ايندلاب سلقت ولو
 آع ممغاع ءقأ 20 (نطقغمصت ءطل عمعمصلأع تمص

 عممصم همددطت»ء لص ععلما عد اغصحمتعممسا لع

 1'عومرتا ناعمتل لع رصفتا معد ل' نعماع. طامععاطب

 هم هه معدددصسا لع مععا[فععمعع ذ هع ءطعتلط

 لع مدمر ءطعمسءطقتلا نص ةءطقصاتالمص مات

 نت'مماتصمتسع لع اه سمات ءاغ لع ءعو ثطلغ-

 ملاع5 ةههطعو , ءا 1ع صم ءايدإأ فعادعما نصع

 ةلاسفتمم زتمصتعتع ْن اعبع ةمالتفع طقطتاهعالع.

 - 1. 6. 11نامع مرنم. حاسم 0 قط

 طدق , لم ل ةط0 كس 13.15.01

 ه7. 1, 306. - آس. د , عدا ؤ-لتعوع زل

 3 اهريسكنلا عم هد 1ع ماسستعأ ممرضات.

 آس 23. 11 ناعم ما

 35-1 د

 ةتتقوأا هع عرق ءمحت ءرعمطتأا م0: ىلوحأ 6[ 16

 اهلا مم6ءنلع» مدع هعق صماق : وجقي ةرتنع لاق

 ىوحا دايز 2 ةرامع.س آب. 12. طه م26-

 رصتفمع ةلئاتمص مداها كانيقتا. ب آن.

 الناعم م“ ارامم ءدا مفاتن ةرامع ير ضدح

 آن 126. (0'ءقأ ل 0 (2هونعم ك-لعق-

 انك, م38. 510) , 51 هما غط»ع ماتا" ةماح 610-

 لتعم عع ءا د عف مصصقت ةذدصععت م"01هدلعج لصق

 ]12 ]ةموتع ةيوطعب آن. د1. [0'1هزن. كن0عوقاتكر

 1١1

 2. 6ه4, 1. ج. 0طفماعطت : انهاه للعلاو

 ءاطعلا. -1:. 8. طور. هج. 11, ه1نه.-1ن. 9

 آد مماع عدا لع 1[هاطقسخغتل ر طحقتم 11. 1"ععرت-

 امهر, لقصف ةعه موسع ”ارعدر .١ ء., 1ع طخقطاتقءاتأأ

 0ع 381 ءتلمصت ءا (نطغضعال ممخاعسا رياح 2

 مامعع لع نلاح, 1: 12: كان 1 65"01]0]511-

 دزمص لت ممان» لقصق ىىيب , 70:62 كح( عققاتق

 م. 464 ,1. 20. آن. 16. لق مخعسصتغمع ا

 هحدتا لغشأ هج انعد لع لقتأ: طددتد هع ةمصأ

 طلعم 1عو لعتح ءمحصمةعةاتلك لغشا ا ىهزأ

 نتن عماععمصا لمصم اعد لعتح مهد ععطعو كاند

 ءح(عوةاتقر, م38. 171.-- آب. 8. دوعلا وذ عوأن

 ةلمرك ]هد طصحغصع ءانمدع ننع داع نم. ها 11عز-

 لمصت ءمرصتد1ناع ءعانع يياتعماتمس مدع ءهعو

 12015 : هسفن نإ نيت يلج فرعلا !سبا اذ

 ل ل رنه ىز مل نحال ناك اعزب اذاف
 ب آي. 10. ه0 طاعم ءاعوأ نص 15240 صح

 مرمزعع ب هن 11 يتقلتلع 1'ةعاتمد ءمدصصتع دل

 نسمات عضوا هعاصت ننخ ]ه [هلار مدععع ناتع 9

 لعدحج ءطمدعو (]'ةعاتمص ءا ]ح معضكمصصع لاتت

 1[؟ةععمتسمانا] ةمصا مهيحم»تمءاتغعو ]ذنصع لع

 1[؟ةتاععدز هر صلع مدقق ةلم»5 هذ هت ن عع 1ع

 101: و (1'هإت. ك-0عوةاتك, م. 78, ءم]. 2.) ب

 آدم. 2م هس. 1[, 130 ءأ (0070115 1

 1. 21. ة1نادنع ا طهمأ1. ح آ.. د5. 0م لثأ

 م ةتقؤأ عد مدعامصأا لكتصع [عصحصتع. (؟' هان

 2م. 430, 1: 5.) طع ةعطق ةقأان ات

 ءو ]ذ دعتاع يتع )'هتع ةطنعب. آن. 26. هب 5ع

 رهمزمساع قع تكا كمت طك

 نانع ]ع5 اننمزك لععصتعت» محماك لمزح عما ةانعع
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 1568 ١ ةالزل نحل

 آس. 16. آطص ىلا , 607714776 و م. 205. -

 آب. جد. ]م مععصتغت ع نلت مهامنا رسكحلاب.

 1.50. ة1نامع ممم

 2. ةدقر 1. 8. طغت عطت اهل م امل لوقي

 لعف ام ترصباو اهبح نم هّنجا امب ىدجو
 ىاتيحو ًةقفش قىم.قلاذ نيع ندد ىل هرجتن

 نم ىن لح ال نابضغ لاح قى اناو اهمالسب
 تيضغاو ىضغ نلازأ ىلع ىيس اهف رجلا

 ميبقلا لعفلا ىنم قىلس امع.-1.. 8. "عمت

 قللمس ةامثأ نص لعج ءمصصمخعصمدق لت 0-

 مطغاع. (آلهرت . لآوجتةحات1 , م. 178.) حاس 70ه.

 دانا" هع ممقاعر 1200 هاموامتت , 1 ه1. 15 *

 هأ هال. 11. (تهنتكوزرص لع ظءععوعول , 1ىىهئر آ]

 155 , ءا 1 هدمكدأ , م. 20/1 ءأ ةادللال. حاس

 (* هوا 1عدععد 56 لعام 81ه«لامعم لع '['ةححةافط

 آم مخعسصتغمع نلتاتمصد مهامنا رجاؤلا اهبا, هع

 نالت عيأ ءمصاضمتسع هج ططغأ ع. ]رع معرتو عوأ كام

 موقع لع ةوعت, معصب. هت“. ]1, 846 : ةعتلع-

 مدعجا هد هد هب اما لع لمدصعت» نص ركام ذ

 وضحا , هدم 1هةودع ]5 مص هصعاتمص نأ معنا

 ندع ةماجق-عماعصلسع , هرج دع ممعأ مهق 1 نممطع

 دحح دنطزوصعاتل“ ( ؟؟هدعم "[!ءطعتتت, (0دعمل

 دس» ٠1ه طمجممملل, مدهع (38.) (عمعصءقسصا

 اع ىصصص ءصتمتاعمسس» لن 12سم لعق ىادن م0165

 كلنا: اهاف رضحا نا دارا قولا رضحا هلوقو
 قل هبنعف روسي نقو دفلا قمرا نأ اهدا

 2. 616,1. 2. 1[ نارع دمه. - آس 7. 11 نا

 وية ]]. ب آس. 10. 007001, 5353:5071 ,15. لآبع ؟عقق

 هوا : لك مع عدل عدا موق لت عاطّسا.- 11

 007. كت 111 , و6, عا 8 عقلطقتت ,1, 5و1. - آس. 4

 آو. 1عو يلصدتاك لع ةزطمان»تةتطت كمصق !' كل.

 وجم. م. 154 ليت اعهلع ءازج. 387 لعف طماعق.

 ©. ةدجر 1. 1. 11د لن كهصم ةوح 100776

 01. :5/٠ دربلا طرق نم لمجال لوقو

 ضصعب مثو امل هيف نوههويف داصلاب صيرق

 ةوعدي هل قيدص ىأا هب بنك اهف نيتدعلا

 نمو صيرق ىدج انلو صوصم عق اندنع
 هنأ باوصلاو سصيبخو سبقع نانول ءاوبادلل

 5. 6هور 1. دج. 1[ ناصع 204/17“

 مط. ةدمر 1. 2. ة[1نامع هزل عا 18. 116-

 امع (ةمبمأا. ]1 دكداطاع ندع ةماتت#ماتل“ 7:010-

 معا أ ظملمط دمعصأ انكمزذ ممتك 213]210.ب

 1. د0. 11 ناتع 007“

 2م. 6ةددر 1. 8. ©6هصن». مس. 1, 1086.

 آب. د10. آ[هونع» ك-لعققاتق, 2. 117 1. هن.

 آن. 14. 00707, تلت, 35. - آه. 17. ةدع لطص

 لمص , ]صاع مع ناع للعم ةمصععق , 70. 0-601عو-

 5115, 2. 75 1. 15. « لامصعع !1'هاتخعد ب ءءاو

 مع مممزرمماع ءرعم"ع 311 055386 لن 0

 ندع صمانذ ؟ةدمصق لع كاع. 110. 107011

 هب 1, 643. 1. 18. ؟آهون. ةهحتع, لط٠ص اكطقل»

 انعمص, آ], 6و3. - آس. مور. هن 1, 5

 - 1.24. اة[ نامع طمقأأأ».

 م. 6روراآ.1 . 1[ نسمع طدمااط. حاسم 2.« ©0نل

 لعسمص لع طعتتعمانز» د1 عان. » ح آن. 15.1”

 هج1) 155,5

 5م. 613.1. 4. 1[ غامع 1[ آس ”

 اممم, 7. 18. - آن. 12. آلهإن. ل1. (ن. 0ع 2ع»-

 هوجوأ , 2ودمت , لآ, 114 عا ةانتل وت[ عقر. تح آس 7

 آد معا 6 6ةلئاتمد ممدضاملا رقب : 10015

 ةكوصق ةايتكت 1عد دحفصا1ةتاك لع 1[ءالمصت ءا

 1م امهلسعاتمد 1ع ل1. 1"مونامع , 1. ءء.بحاآم 7

 31ه طمصخ غيت رعمأا لتخع نسل عيا مانصخ ههاسععأ

 0" ءداعصءصع مدنن نين |" عجرلضمزأا هنن 1' جم" عدا

 جاتمعادغ, هج له مدصاتع رص عاسسع كلم همك _

 مانتكوت لل لمذا ة'امجتع لكحص عداسملا ةلطتغ ةنتح

 لعودمستك لع اه اهتللع.

 م ةدار]. (. ة[ناعع اطمصمتا. «لد'دصع ءطع-

 نماسعع طمبعافع, همتعع ءمصصصمع لم ءاطق“-

 طمص , لكتصع لمان ممفصتمعسأع , 31

 طوع ماعتسع ءمدحصصع 1ج ]سطع ءا لكحص طغت

 ممتح هنعنصعع, عا لعك رعمج نت [ةصععسا 06و

 هلاك , عا نانا ةمصأ [عزصام ل'حصاتسل مزن ع. » 05

 رع ىودتتت7 ع3 35 05 لع ]1 ةزوصتط عداتمم ذ

 قلمصصعت» هنتح لعتح لععصت ع5 دحماق. آن. 8.

 0من. هس آ ,ددا5. اسد. اة[ نانع "602.

 الادمن (1ماعا. الل. م. 74) م"مرمدع 0ع 11

 لبق ىنم, هع نانع 1ع رصغامع لوو. - اع

 ة[1ذاحو ممن. س آر. 15. آءذوو» كلام نبأ



  1659قالوا ١

 آد "ع6 6ةلئانمح ممصامتا قرا 122315 163

 مدمس ن5عتاف لع 8[هاطمس» نت مصار ذ ]' ةعدسل

 لع عي صصماب 0'ةععمر» ةحعع 1ع (ندمسك. آنعق

 ممم لحت طومان ناع [محص عما انت معانا ١ لق

 لت مصغاسو عال عب س آن. د11. 107030. 07. 1

 - 1.18. ة[نامع هلا حاس 23. الاسهل

 2201 د 22::1:, 1:69:05 رظنلا نم

 همس 0 آد معوصتغمع ةلتاتمص 0

 الع مماع نامتأ ةطصمعسصغع لكسصع 10101

 اذخل 60011[.

620,1 .2 

 مهنا هنذل 70111 همذل. آن. 28. آو مممعصصت عع ةلَن-

 آد مخمل 6ع نلتاتحمص كمن

 المصد ممن ءاكتلا نحت تعصأ ءعمءصلمساأ لع

 ب , هد عع رم مما [مماقت ةصع ممل داع سيل

 20015 ممم قلاع نط 1032115111 ءابكلا"

 نتن لغعتحع لع ابك نا وبكي . - ].. 20. آه

 مرععصسصت فرع ةللالمد هدأ ةوىتلا ناك - 0.

 آد مخعصصت فم نلل1. مهام ةوابح مات ةوابج:

 ع لععصتعم» ىععطع دعدل ح 1ع كباس هد 1 ءا عض

 هر, ءا 1ع ممصسح 0'ةعاتمص ةوابج.

 2م. 6ودرر 1. 5. ععوصرغمع ةلتانمص : عطقب.

 ب ]. 5. 2عءعصصإ وسع ةاتالمص : واولا امأو 80101

 مدللا ا - 1610. طءدا غانم هان ةئاحنل

 رحل ءانع طح عا" ع جكتعع اننح 12811151: : نوكنال

 كالا. - 1. 8. 0م ]زةهلا لقصق 1 متعمت نك

 ةلئاتمص : اي اهلبق نعقو ناف ءاي ينحت

 ل ءافلا ينحت: -18.:1. آنعو من015 نم

 واشلاو وايلا رصف م لاتمتعسا لمصف ]5 ممعصتغسع

 ةالئاتمال : طحوتك ءهعو ططماك ةدمصا 76ععدووتتعف

 ممن لتفاتصسوعم ع" 1عق ٠ ءععطعد 00 [ةعابتعتح لع

 ]عير طمصمطو دعك نانا دما ءمصغعمت ع5, ءأ

 لمصت 1" كاز ةمصعف عدا لاه لععصتفمع س01 ملعب

 1.99. طموستفمع نانا. هل. س آر. 23. 114.
 هيك ل50 نيك لهانن هللامصدق كمص-

 معصم 1ه اممسعاتمم م«عدوسع مرسم ا ناع 0ع ءءااع

 مماع:« (نرت نصاختتسم 1. آب كن طع دع امانكا ع عمدت

 1عانصسع معسصتاتخع نينع لمصف 1عو ممصاتعت] أو ءا

 ]1عو ممصحو 1س06 ءازصمط] عدو , مدععع ندع ءعذ دصماق

 رمعواعمأا ءماتعو , عا تع ةمصأ ةهاتطنتق 3 ةللعانل

 ءطقفص ععصص عصا. 8لهتك لمصق ]1و ممدصق لمعاأ-

 ا سو سيرق هيف لاقي

 سيبز ىأ لوق اضيأ 7 0 1 قى

 نم رورعملا لصق امك عيرح رح تييلصت دقو
 لاق اضيا ءاولا ناكساب لاقي دقو سرق

 ىوقلا ىف مع اطم ابهيهلا يف نيعاطم رعاشلا

 00000 سرقلا نمءامملا قافأ رفِصأ اذا

 ىرقلا 8 مقبعي هأور 74 0 00

 صراق نيبنو صراق نبل هنم لاقي - آم. 5.
 اا ناجع هممت ع آ.. 13. (0*'عوأ كمددحتتع ع2

 املتصر 5عوانك مماتت" 50ءامدمعر 1ع طفح ةطق-

 اضدتأا هرتدصأ ماسك لع [ممعع ندع 1ع صمدح ءمطخ

 نواب آن. 17. ةعانم اكهتك هدا !'قعطق لمصأ

 ]د رتع هع اعماتحع لمصق ]1ع .٠ 11 لع ]اه (7 عما

 مياس آنا 25. 67:8771771. 07.1, 110

 2.6618, 1. 4. 11 ناعع ةهدااز ل. ح آرب. 06

 هدا تراتوتف خذ له دصمععع لكس 0

 اهرسك ةضيبلا و , ءا لكتت 211116 22312115-

 نبضات امد هخم نوكي ناب ةلفمبلا| داسف قا

 1.12.0000, 2835111, 10.-- آس. 18. 115-

 مس ممعمداع ءءالع معاتتع طتقامتسع لمصق دمص

.7 5 .101 ,100771 

 دلصتمتتست ةامتا نص ةلغعع لب ععمصتسمت عم

 قللصحمطحت» طعص (نطمدحمتا

 اكطملت] , ءا ءمرح ا عصمت هرعمتم لق طمأن 7ءعزل جآ]هصع

 ةمض. ( آكهرت. [طص آاكطما]نعمسر آ1, 253 ءادودن)

 (زعا هسياعسع ه ل'هتلل عبسد ءمصقدععن نكلصحلطقت“

 نص ةيعانعاع ةمةعتمل. ( 1'هزت. ةنيققا ١1 [عزسمتتل ب

 آداضمل. هله اعدم عاتمس لن ةطمسل!نلقب م.د1.)

 8. ةدور 1. 5. 0[ ناجع عدمنا. - آس و. ]0 هع

 ريخغم ايص دصقما 5 ءاللأ , هذ معانا ةلتققأ لمص عل

 نص هال م هحح اله. طبع ةانز ءا لع رغصش ©5أ برعلا,

 هز ]1ع دعمق ءوا : عد قعوطعو لتدعصا د نصع

 معمسمصصع هن ]اهعمعالع زاك ؟ثتاعمأ ةصخرمتسعع لس

 ل 6لمتص ا ءا] ءدصحغمد ع : /ءا11/ءاعم. ل" 01"11تقق-

 طولت, لمصق 1 (نمد0خ5 , م. 1203, لثأ ةتتكقل :

 هسفن ىلا هَوْعَص انالف قيخ. - آب. 12. 4.
 106. 011: "د ا يا ىو



 ااه ماا

 عيجي كانا 1ع مصملغاع لع5 ممهعاذتاك عافاك

 تق ءا نعب) , ءا مدصصمع هرج هاةتاغ ]15 5“

 ءأا ]15 6“ [مرصع 0'هممند 12 2* ءال1م 3“ اكمام

 هر ه ةعتا 1ع صمصح (لت مداتعسأا) هنن لسعاأ

 ناّبطعم ءا هنن ماسعتعا تاّيطعم, 81 ءععصم»

 رجاع كس دج ءعطغع ( نانت , لقصف 1ه 4" [هعممع , ه "ععات

 1ع نمز. [ طعتضسغاعع ةسنسوتاتل طحتعتح هلت

 لثدوأ زق : ىفنعملا |!نه ىف لوحفللا" رشا لع

 ليقف لعافلا مما ىلع.1:هو. اطص ىاعتا , هرب
 دن“ [' ل! هر م. 281 .] ب (نآ1 ط1 ان 11: 80دتت

 مععمدمهتاسع 12 اممزك1غصع ةلتعدلع, هد معان

 دع جيتلع, 0'همصضند لطص طلزتصست , ذدع 1عد طاسخ

 ءدمدعق ددتلطوصاعو : 1ع معفاغسغ 1ع طططتس ]ع

 دما ل'ةعاتمد , 1ع مدح لتح مداتعسأم 1ع لدتعأ ب

 1ع ماسعتعا , نص ةتباسع صحمأ لغعتج6 لع ]2 صخغصمع

 رمهعاسع ءا 1' ةمعانسمتعم». ]لغد بدع ]2 اتماكت غصع

 مهلتعماع دع دصححصاعع لحصخ ينعاد نصف لع ءعو

 1هردص ع5 , هرج عوأ طخ ةحتعع هعجاتاتن ع. 1سنج دحم] ع :

 آنه ا”نمتوتفصع ؟هلتعولع ع ءاسك ءوأ مهتم

 مدصعع ندع 1ع مناع عدا توسكحر 16 تالت,

 وسكحأ 1ع مم لس مداتعمأب وسكمو ءأآ دم

 . آه اطماكتغسسع "هلت

 ءىيىاع لع ادر عدا نمر مص مهق مهعع نتن مد لثا

 ةماعع محمأ لنعحع ب 5

 ىدر ءا ذر , ههه هع رم ءقأن 15 ددتناع لت معقم

 نتن 1ع مم6نءغلع , دق هذ عدتفع لت ؟تاتتت ئذؤي

 هاك ]5 معمدمصعاأاتمد يييعتسع انح 1, 35

 مممعع ندع 1ع دصمأ ادر 5ع مر0مممعع 332غ اانص

 د ملعإ:. لمد 5ليحد هرج "عجعمصساعع لقصق 1ج طصخغسمع

 موعاسع ]1ع همممم هأغ ]' :جماع) هذ ]جه منك , هد لمزأ

 5 جام عطع» تح ةممنم ( ءا 1ع مععمدسمتادع مماتتع

 امملكاغصسع مهلتعم]عز , ةدصف دع مم6نمءعدم عع لع

 ]["؟جماعإب , نحت, طلعم نانع رممصسعطس عد, 5ع "عد

 همم[ ع ءعم عم عهصأ ةتنكذت لمص ]عد محمأم لتت هدأ

 1ع ممم موحت" ["م151 ةصحع »د01 عدل ع , ءمححتس ع انتع,

 ءاع. انصع ةصلتعمنتمص معمطا ثةدحاتجتع مع لما

 لةصدقتف حم ةءاعم لع مععمصصقتابع ان 538

 ةامطأت ةهمعع ءععاتاساعر, هذ طحمتصسك ننع هع مع

 ىمزأ يدصصتسع لهصق 1ع طخحما ىدتر هنن 11 وأ

 ءعمامتس ندع ]1ع ممتع لس طخمأ ةوىن معصم م1836

 نص ن6, ءمصتصع لهصق ةوابج ا ةويح. 11 )

1]00 

 مهطا]عو ءا لقصم 1ع ؟عهنطعم, 1!'كل1/ عا امضافان

 ي«رصاغاتك, ءىصصصع لحصق 1مل , !نامطر ءاع

 امصافأ 1ع معمكلستأ لن دص ءطمص ععسص ءدغر ءمحتصع

 لهصم ةطدطوعم, ءاع. ( 05 هحاعمل مقنع 4! دعا

 آه ١هوجعالع نينعمءعصاع نحت دنا ]1ه ؟هرنءالع هر

 نانع هع 5011 نعم]] عدد عررأ ءعانع [عاارسعر ءماححتع

 ه2 أصعر هات 1 نمر ءمرصتصسع عم ىر.) قت

 انعد 0'عصاعع» لمصق لع 1!مهصعك لغامتلف , دماتك

 رمماتك طورصصعرمصق 1عا ذ هع نحنا ءمصععمع ]' عدس

 مان ءةاتمص لعم معك لع طدضتم عا صماتك مدت

 1عممصق ةعتلعصعصا لع دععطعو لع نسقاتع

 1ءااسعم ( عوام -لتعع لة عءاسعممت] , كح هز هاتح

 امصأ ممانع نصع ماننك ععدصلع ناتلتأغ , 1ع5 همدحق

 نانا ةمصغ لع ]جه دصغصع ءدمذعع. طمةندع 1' كان

 عدا له اعمتكتغصع اعانسع لخص طتمأ, ءالع معانا

 ةنصع 1ع معماستخ كم ءكطمص ععطص عدا للص 00

 هدخ لختص نثمز طصقتف 1هةودع ءءالع اعالصع ءقا

 آد نيماضصغسع عا هتت-لعددانك, ءللع طع معاتار

 عدا 1'همتصتمم» لعد زاتعع5 معاك, معص-

 مامعع» يمتص ن4. 161 ءدا !'كان لع همئاع

 طماطم اع. ىرع ]ع ممر لهصخك ءعو ططماقر عقا

 ةحوصأ اهانأ لع عصتت 4 م32 ]11 ان 2201

 مرح ع توطعا ما عجتقاع موك عد ةصوطع (عا

 عوز ءاجدحصعف ةصحص 601ه عصعسا عد نيطعا). آه

 ردتكمص» لع ءع لععمتع» ءطمص ععصعصأ ءوأ ندع

 1عو قكعدطعد هددغ لع 12 معلسع ذ م0002 1'

 رصمأ لع ماسك لع يناس 1عاا معد, عا ]ئه ممغلغع

 ةلمرعو 1ع رنع ءمدخصق 1عالع ماسق [ةتطاع يتع 1ع

 مومم. قامت ةلت لتأ : « آه تهتكمص كح ءطقصقعع-

 « طعما عدا عع ونت 5ع مسد انع مان 1ع ؟تاتتم :

 «طماتك طا ةحتلممد هللدتسع نددت منان, هد

 « لتردتان مما طتعص نوطعا, نلا كالا 1

 «٠ مس6نعغل نلختصس لطنام معحأ م"عصعتع 1ع 76277,

 « مزجت ع 2 ضوح ,توزغ . 11215 1ع5 قة عوطعدادع

 ٠ عدل عدأ مده نين' مص 15ع لمص ]د طحغصحع !هدحص عر

 كلا ننالرر ىطعي هج وعرب م ( عا 1ذ ءاعدأ ممععددهتمع

 ةعمتتدع لح مع6) , اهصلتخ نانأمد ءمق عت عندنا

 ءءعمعدلمصت ]ع ممم هن م"ناغأ. ند د ةتصقأب

 لمصح آه 4ع [مصصعر اجهتلغ 1ع معناغعتك ددع 1ع

 مجملغأ1ع لت ؟ظتاتتس ءمصصصع هن 2, لفصخق 2

 1* [مرحصع, امدئاغ 1ع5و ظداحتتت5 لوقي , فان وأ



 ١ اللب نا 101

 آد هدا عصا. ة4الععدمت لتان « [)نو محماك ءمحصتع

 0 قدك مما نمتلك هحعع نبع (طتعص ندع 1ع دع

 « لتعمل دمثأ ةممعمر ءا يدع اع صفا دئدتأا تع

 «٠ اصمتم 1ءااسعمز , مدععع ندع ]5 مععستغع سدلتع

 «عملع هدتص 08مم. » (رمدحصصع آه اهصعاتع

 ةيجوطع دادس عأ جتتعاتات د01 11 هلأ انتج 1

 مدت مرخعدمت ةرخع ءان مزقت ندد ع ممكن عدلع, ءا وسع

 1ع كلر مجت»م معرس مئعماع نص ةممنمر ]ع5 ععقتسم»

 رصف تعم ؟هن]هتعسا تلا عع ز هكعحف ]ه "عدقعصم

 اطاوصعع لع ]حج ![هرصصع آصتتقأ اغعر ءا ]لك نعل متعصأ

 ٌسح ةهحعع رم (عع نبدأ اهتا نددت طصحمتصق

 لعمصتغمع اعانعع صع ممممعااع مهك 1ع دمممز

 (رعمعصعمصا 1عد طمصصصتعو يمعاف طع [مصا مق

 ةانعصاتم» هذ ءءاح. 0م ددتأ ءع ننت ةأعوأ مهقذع

 ءةحاسع ةلطصمعل طغعص ا١ةطتح ( مصصتت ةهانق 1ع

 صمت لع اطفال عطز ءا 8[هطمصحصعل طغص 210 ١

 (ءمصصتت دمانتك عادت لع ة[هطوصتءلل , هنت ةانزعا

 لع 1'هداط هعضحماطع كن صدقا ئكتبا» (لانملا ةلتح

 ردماف لع [[ةدتس : « عا 1ع ؟ةعطع طمصتمم لتلل ندع

 عم هعاور» لف معابكعمأا هع مرح مم"اعت“ ةانح

 ىعماطعو لغ[ععاسعتع لمصاأ ]1' ك7 عمصعف ءحا اه

 ممعصتفسع هدد لذ دععمصسلع مملتعماعي هد لا
 1 م - ل 8

 هامدو ْذلآه ةععمدلع معتدمصصع تيتا ءأ تواب

 هاب دصما عمم هعاق, هاه اممكاغفصع, هذ قاف لع
 َح 1

 ءابب هد ن1 ىاب هةجوعرنم (ذ اح مامعع لع 1' كاب

 ةلكص لع لتئاتم جدع هع دععاطع لحن ؟ععطغع ءمح
2 

 616 دا دن طلعم لك معدح عدا هع همردم"ا عت"

 ةتج ؟ةطغعد لمصخا ]جه اعمزمتغسع "ة01عوأع ءوأ
 5 5 0 ع
 11017126 م012:6ع ان 0 هعرتأ هلم أرق. ىوب

 و . .٠ 9 نم

 ءا ورجر 51 العم ةهحعع هموم للطأةح عع 0! ءا
 نمر, لع محغصع نم'مص ةعصتا هعد اصملق !اعااسعف

 لمص 1و ةععمص لع معجمرحصع. (ز' عكا هع ينته أذ عج

 12 ماس لحد انعدحمو ؛ قلق هعام معنا ءاددص عع“

 عمات" انصع اتقع نعل مصنع, ءمرصتصع (1018-

 نع ]1ع م عءطع عا مصعمجن عر ءا ننام لل داح

 ءاش و ءاع. ةوصق طصعأاعع ةيعيصع !عالخع 70111

 1ع ممصعفر طتعح نت'مص دصعأاع هله ةععمدلع
 ع 0 5
 معرودمدط ع ننجح , نمش , تاع. 180111 4

 مادعم نه 1'عجاممفصتاغ لكحص طدمأا ١1 5 ءعمصسسع

 مدع اح اعالصع طمصمعغصع ذ ؟هرنعالع لت

 و لعف ءومك هنن 1'هرج "ععمصصملتا ]15 ةلتعملع

 هحوع ةللعمءعر, ددصق معومضلع» اعد ( طستخز

 نطمدعم ( ينام ؟لعسأ لع صمدت ت١ ] . '!'عاق ةمصأ

 ]عد دصماف غو ءا ىرو د ]ذ هد 0ةءلع ةصصصغ»

 لتما عصعمصأ ندع 15 امتدت عصع ملنعماع ءوادتص

 نمر لغد نيد'مم ددتا يمن مدصأ 1ع صدقا وأو 11

 ممغصع , 1 امصعتع ةعمطع م'هالز"ع ةتحعاس ةتتاتع

 رحمان حتت هنأ اند مدعم هذ ]1ه [هتك مانت مدخعصل نع

 ءان [مملهتؤمع مهلتعدال ع. 11 كح ءدا لع مممصع

 م0111 ءايح ءا ءايعز 11 وأ صم هووزاطاع لع 5ع

 اممصحمعع عا لع لمصصعتت مذ ءعو طخماف 16 نم

 ممسع [عمتكتغسصع مهلتعملع , رمادتدوت 1 دخت 2 مهق

 ماسك لع طمصماف ءمدصتس و تؤوّيط مر ممطعر نت

 طثت عامه ءمدحتتع توعو. (010300 انعام

 رصمرتعم مع اذتأ مععمص صمتا»ع 15 اصمزكت ةصع

 لتعملع, آه مععومرص ماتم» ءقا عد [ةحعاتت» لد

 نه مه06ع نسل 7 ماك لع طمعا ننأ هصأ

 مانع لعممتغمع ]عالمع مدمس اهمتهتغسصع هلت

 لعرب يتتل مل عج ه ةحعع 1ع ةموتم. هن

 ةمعمدلع مملتعدلع, 1ع همصانخمت»ع جه ]عاتب ل

 (ممصتحمم 111. ( ؟؟هزعز اعد ممواعم ممم ]'نعدتم

 اننسع) 51 811/6'1 مو (هح حاسافأ !'م طععأ نتحت

 ماعقأ موك ددتحا لكس 726004) معصمم] عع نم

 نمر هرج عطلان ]ع رصمأ هجعع رثمر ةأنا ععصمامعع

 دس موتم , هاذ 1" نعتا هجعع نان. ث1 1ع محصمأا ه

 ونتحاعع اعالعسعد هدج مانتقر هر نعل ( امان هاتتقز)

 ل0 101511 [6ع]16ع عوأنب 0م ©6 0116 35

 ةحمصق لتا ماسك طقسا ]!'هرجتصتم» لعق طفصتسصت ع3

 هعوعاك لفصق 1عو ءطقصععمدعساف عخحصتسماتع

 ءملتع. 51 1'ةحجوصا- ل ععصتةرتع [1عااكع ءوأ ه5

 نص نع, هد ءطقص عع آ1ج 1عالمع طصقلع عد كأن

 ةلتص 0' تزلعع 1ع همصعمدعك لع لعتح رم. آنع

 متم مم ع ]ل م]تم ءممقعتع ةعق لعن ثم

 ممسع [هتعع دمع لتفاتصعاتمد ةصاسع ع ممصح ا

 1ء حما لمصغ ذ1 لفستح ع. ]ع5 رصماف (ةدت مهققتلا

 لع آه د“ [مرصصع]) ءوصصتصع (عوب ءا يدوب ةماحأ

 ةعئاع ةحوع ننعم (طتعم ننع 1ع مملتعدأا ةمتا نص

 ممم , مدمعع دع 1' 117 (هدج ماتتافأ !'0) لفصق

 هع ماب معمدتعسا لح ننعم (هده 1) لع َيَذ ءا

 يور. 10د[ هءاه عدا ]'همتصتمم لعف ععمصحصستمت-

 رمعمع لع ((هدناكب ءا اذ مطهقذع لعد مءعلجمتسق



 102 ١ قالال دل

 6د1 1. 6. (نهرصموتسعم 2. م“. 11, 206

 8ة6ار. آس. 7. 11ه. 6. هت. 1,

 2. 655, 1. 3. آنعو دممصا15ءتا5ذ لع طوس

 عأ ]ع5 مدحت عصام[ عادرت5 ]آئ5ءدأ [هانك ل 6أ

 مدا طلعص ]ه ]ععمص نتتل هدا 00م[. 1ع

 وهعمق لع ءعو لعتح لععصتعرو عرق ءعوان 20لعأ

 ]عد طمحماك نأ 5 ةعصاح عما ةكعع اظب 8 موا 15

 رحماو ناعدص ععرتك : عدل ع-1عد لقص اهم ةصصماخع

 دز اذن ؟عدح ننع ]عد ط1ه20]: بت ءعدخ اعد 0 ع5.

 الرعد لفعتح غد لع ءعد محماك كماح عصا ةانعع امه

 16و ءمدصصع آ1عد "معاصعد. ةكتصقأو 1[ ةامصأ

 ةستك هجوع ءعاتع ]ءعالسع (؟ه». م. 622,1: 2)

 16 ؟مودالو ظاق هدا امهتاغ لع ممغصع. آه مانت

 ممخأ كعك مممصتتك علاق مماعطأا 51 تفروص

 ةحوع اةعاتل. بح آن 1 0 ك-0عققاتك ,

 م. 158. - ]. 5. 0طغتعطت : ان ققلا غم عم

 ىلا منامسا "ف طنا قمللا لكارر) لرانلا
 لاق كلذلف مهربكاب ادب اهكدب محك مهرغصا
 ىنطفلا ىصلا عم 011

 - ].. 10. آه 0 لمصخغ قطعت 7/عز0 جات

 رتل مقا دمج هكا طع معمأ ةاعع ندع 1ع مصغ-

 اك 0

 انعع لع محمتاعع ل' نعماع يدنا ةحدتل عدحط#ةكوع.

4 ,47.1 .27010 .1.17 

 2. 656 , 1.6. [١ ناجع ممامعمب ا[. ح آس

 آد مععسصتغمع ةلئاتمص ممدخاهتأ مسولا. (10

 آفطتل , 1104114«, 7. و , عا ع3 00 0ع وت

 ععصتم) تدنع رون, ؟هرتعم 11. الوقت, اع

 لوو 4جهطءدر م. 78, مماع 5. - آن. 25. 0[ نامع

111110 

 ط. 6و7, 1. 5. (60000, ةقاللا , 15. - 14.

 آانعت نبذل. - آه. دد. ة[نانع همنا

 2. 625,1. 5. ةطمنل 60ه, 6 مو». اق. ]

 133. - 1. 6. !؟هرعم اهاعمدن, 110ءأءاه7أاءر

 م. 1ر1 .باآن. 7. ةانع 10/410 , 701. 1-1605,

 م. 6و. - آس 0 ؟هرعت 11. (نهتتموتص لع 2ع

 هعولر وكمت, آ1, 102: [11, 374 عا ةاتلالا

 ال6 52 فز ين ممم ةاعع انعع ساند

 8011 ةءاندو - 1. 15. 00207, 7 19

 ب آن. 17. 000707, 3311, 78. آن. 18. 0١

 هج آ1, وج, عا لكامل هلمواممت , 11, !01. 23 1“

 1ع مهفءعفلعر عطوان معاتمم متاع لع اماناع هتان

 قرمعمصفأةصعع. ]رع مممعم هج 0'هتا] عدع5 لقصف

 1'نعاس»ع مص ءكقتاخع ند مدار 53 ممم عد

 لزةعمصغ لع ءعالعد لعف !اعانسعو لع معمامصع

 عماتمس هت !عااع لمرتععف, عأ هس صع معاتأ

 زوصسصمتك ةامطاتس انصع ةصهاموعتنع كحاسع اع طمصع#

 ها هود اءامعد. (آهزع ءعملظص نضع لععصتغمع

 ممعاع :) '!هدجأ عع نانت م'انعملا ةجعع رم, جععمام

 1ع معسعفم مامعم ذ آد ظطص لكحص دطصمأ (9]

 امووسامص رن هزمانلع 1ع ةدلاتحع لت ثعتصع

 لترععأا (ءمصحصع ءعءاتت لعق دععطعخ) هده لت

 مفوتسع ةهلتسععأا (ءمصحصع ءءاسأ لعف همدصق) ,

 ءطقصوع ]1ع رم ص م]17, عج قع هور مرحدصسمما ن1

 م"مدمص كماتمس. آكجعس ما عق : امز,انابك ( 201

 المطتحل نهدحأ : ءاعوأ مهععع نع 1*1 5

 سوصتحتع جت محتل عن لح طحمأ ءا 1هذص لع 1ه طصن»

 (110ج. كصااما. ومتجت»“ ١ 70, 71 عا 119-)

 اكمدتك طل 30025 م85 ]11 20115 2106111“ 06

 عرف عزم عت ع215 ةاتا 15 015 ءات5د1052 02 عا“-

 مدا 1ع طحمأ ىقعلا لمدحأ 1[هاطمصنثم1 !1هنأ

 ردعماتماد لمصم ءءاانع >0[.

 5. 052,1. 3. ة1ناسع م14 همت ( لكرراقا.

 هاهم م. 74) هطوعرج ع, ةحفع مهتكمسب نان

 امد انععب ذل 1ك ]رمان اهعكل , نانت ص5 مقق 0ع

 رملعمم» مغوماتنع. ([؟؟هرنعم هنتكذأ اذ طماع لع

 31. ة[ءطععصب م. 149.) 1. 27010. 47“.

 1, 165. - 1. 13. 2. هج. 1, 408. تا

:53 ,11 ,007071 

 65 , ءاع. ز1 7: ه اهتز هددت لعتح 1ععمصق عد م6-

 للوطق ع5 3553863,

 ةعمععر ]ذدصع نانا هألع آسر فدانا رسأف خ1

 1ع [هرصصع عا ]'ةناسع ونت 1'هللعع خ12 مععصحت نلعب

 ة1جتك ظعالطمحت , 1, 5مل , ةااطامع ءءانع لعل

 ماقخع 1ععمرج ةلتح نايزاجتكلا, نتن, 0'هم»نو ]ب

 ا 12 , ةمحخ عفان ءا ارهتك نبأ: آه 4غ [مرحصع عقأ

 ةملسطت مطاع , (0». عكتتاأ , 1. - ].. 16. ]1

16 1 

 (نمجمجر, 1311, 5. طهطدصع ءع5 لعاتت 553

 17. 00707, آلآ

 لحح 00ه , 1ع جه سأ مسالم عيان ةسكذأ لل انصع

 ةحياعع [معمجع ننع 1ع مععطغع ةتتمت63 لتونع]

 11 عدا ماهعم.



2001 1]05 

 2. 557.- آس. 11م1 هم“. كطمات آ[؟ةطماتق

 هوا لودحوص آل, ه1 لع []12خ. - آب. 8. «3ع

 رصع ممدصغمع مدضصأ 12و عصمت قلو طغعص

 26ر0, ةحصق ةمانعت , ها 1هتكذدصأ نص انطدنع ءماتعو

 ةسصق اةصوعنع. ١ - آن. 10. 11 تاسع م47“. 1١( إن.

 اطاس» لع [آ[آةهمددصسر 101. ج7 ) -اآ 12

 طمحتس 1 ماعا]:ععمعع 0ع هع نتأ ةاتتأ, 35

 ةهحمطق لمعقدم 1ع معاتأ اهلطاعحتت كاتتحوسصا :

7 

| 

 سابعلا
 ٠-لا 3-5 للمعلم د

 ىنادملا نبيع
| 
200 

 السل ا ٠ رسل

 هنأ نيبع شب اعر سدمنفءةدسأ ىيبع هلنأ نبع

| ١ 
 ةيلاعلا ملم ه1 كاع

 اح لس ١

 دايز ب م أ نبع وبأ

 ]رمو لعوععملمصأن 0: قطل- خالط دم نادتعسأ

 لمصع اعمزك !هزك هللتغم خذ 1 !محصصتللع 0'خططدم :

 0'ةطم»ل قو فعطم ةامتأ طتعمتعساع كس مخعصتعت

 عطه [ع هططدمت لعب مادتق ىلا 'ةلتجتم نامت ةد ععمصل“

 رصغرع, ءا ظمتامل هد ممغصع. كدبع ةطل-كلصسحتت-

 لدص ]1ستحصغسمع هرعت 11. (. لع 2عمءععولب

 لتوومتر 1, 100. آم مععصتغ»ع ةلئاتمم مهامنا

 نايرلا مما نايدىلا. اددصق 1ع 1 ندمعمأ#

 م ةور هد العماتلع العتتل هحجعع طدجومسر هع

 نتت مدحمتا ةصعحمعأا ((مسرحةتخعت تامل هامع

 وامست, آ[ل1, 60. -آس18. 11ناصع هدرا“. 21

 0*5 عووع خذ د دمعت عم لتددصأ : « ذأ ز'ةكوتك

 نام دصمل ا سدتنغ مدس نص [1هعاطغصصتاع , لمصأ 1عق

 همعاعو مداععمعا5 ةامتعسا لعد لعقءءصلمصأف

 0: قط ل خلط حءمص ,زع دان ممم ععمتم [معل عصعصأ

 هع ندع )ل ةمرماتح عز طحقتف 75 ءا تععمتلع مدن"

 نسننا دص'و امهضسحصعما م. » اكص ءالعأر ضرتمل منع

 اهنا ننس 0عوءعملمصا لن ةطل خلسصحلمس , اهصع

 لتخ نانع ءعاتح ننأ نامتعسا زكذانك ' قرت قءطح هدت

 ل'41' هاتف مماسح هتعصأ طتعص هحمتع لع 0هانطأعو

 مم ممسك لع !ةصتلاع همجعع ]عد انلك 0'ةفوولفطط.
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 نإ رك آ. 1و. 08وصق 1ع تاما هلعوأمتل

 هدد آنا, ةممن5 عمجج, 16و ضفاف هلزنم ىق.

 آ.. د1. ة[كذامع مه «طنك ذ اصل نسل

 نةامتعجمع ]عد [عصص عوز اهصعا عصحرتو طماع 1716 2

 نا طحوتتت ةهلوعر كعوأ ةقوعيبدم ب ١] و3. 2

 ه.1, 236. 1. 15. ة[ناعع "ه2.

 ا [”16 لع 10م6 7١ ١

 .1١31 11. ((. لع طءمءوووملر, /ة:48, 111, 255.

 آب. 20. 11ةامع هو. لس. 22 . 11 نات 11| .#

 1. 35. 1[ ناو (ةرمدمأا.س- آس 285. 11 ناخع م

 2. 636, 1. 10. اة1غانخع هه: . ح آس. 2

 انعم هةموو. ح آس. 1و. آنع ةهرعمت» ءقا لع

 صمصح لت دول ع ءقملغط»ع لع ا©طمن اكتاذص

 155:01. .1١

 2.6311. 11. 007071, آلت , 1. - آس.

 آ11هرتعي ىدع ءعالع ومفعم 0*ءااتمقعر ه7

 ه7. 11, 836 6غ ةانتالا ل آب. 15. ('6وأ ن2

 ءىرص موت ماتل !هحصحغ لع 13 4ع [مرحصحع لن طع.

 67-1101 هت 11, 50و.) - آم. 160. 27مدن. 47.

 آ1, 4و. - آس 00707, 11١

 2م. 6315.1. 4. 8[غامع ةهماازل.. ح آس.

 آلموعي 11. (نةهسيعدتص لع طوصءععولا ظوومتر آر

 د32, د50. عا قلمعمطدتسض نحت معمل ةطلع

 للمصفل ممدع 1'ةثصغ لعق ظآق لع (نمودإت, ذأ

 ]["طتئامسكعم لع ]جه ممعع هىمرمدتعاطتاعب هن

 [طص آكطملات عدس , 121ءاةم»1. ط10و7. 1, 271.) ح

 آ.. 23. طعدافاعع قطلعل[دصمل ة'نامتاحتل ةم-

 معالم ةهننكذأ كللتطت“ب ممخعع ننع 8 01١

 مدصصت 1عد ((ههتعطتاعد ]نت معحصعأامتا ل'هع

 لمزماعرج عع همصح , نانت ةامتأا ءءاتت اتت مهققهلا

 مانع هجمت مص يعم ةعاتع اهطدت هما غطاء.

 (17هإن. ظوومت, 1. 104.) ح آس. آلم 223-

 متتقعتأ لع ة[هاطحض*نتأ ةزماداع : نيبلاو

 يازخل بعكى ب دورطمل
 5م. 6331.3. ا1[ناعع ءمصنا. (نعر وك ةعاتخ

 لمصع 1ع مزتدم» لع [[هدددص , !م]1. قر 7", هنن تل

 ءوأ منعملغ لعف رصماف ىورجو ناسك لاق

 ىرعبؤلا نبذل. ©م رت انا, كمحصصسع لفصق زماتتح

 ةزعسمو دصقصانن ناك لع ة[هاطحمعع نتن : ةصلاخ.

 ب آ.. 6. تان اعطت 70انعتت و541, 11, 4

 عا ةالزال. عاب ءك- لعدورتق , ]عد مماعق ةدرع اذ
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 مآ نم ٌبصنت مو هيلع نص
 ثريصت شفت بع دا

 111 ه ؟ةرحم م ىددع تل, محقتق ملعم د2 12م6 ةانث"

 العر 1ع مهاط عدم اعهجمع لع ممم مصعمعع 1عو صقل

 ]آر ان "ا

 © ]11 هحيكوز لعصم دص مقصات كتان لع ا8[هأطقت“-

 "ن1 نيقسالا , قوم وزر ب آس. 10. 007711

 د56. - آس. 56. 11 ناعم

 2. 636, 1. 3. ©م حتت ماسخ طقتتل لتامد

 امتمتأر هنت ىصاعمت»ع , 1ه متهم ءاغ 06 هع طق

 زرزور» ءا ]15 !امعئاتاف لع دعد همفرواتمدق. حاس

 « ]11 ءهعوودلا لع مةممص عر ءا دع 015 ممودلا

 وع ]يورد - ]رب 18. «آطنع زعتصع طصصتمع

 0 جالو ةمعع هذ محملة نعي »و

 آب. د ث. دمق ]ه ممعوصتغمع نلئانمص, هص آتقدلا

 ]01005 مف ااي 16 107 نلتع 20115 831:05 16-

 ]نوددفغ ذل ]ه انعمع ددتحمسصاع, هان مدعدتأا 0ع

 دو مامعع. (طغضعاطل هزهانلع : نكليس هب سنيوبف

 هرمغو لكالا نع ملا. آي. 16.77. ك-065-

 آ.17. ل1 ناعع عدمنا. « ]) ع5 طقم

 اةددتح ىئم]ز لعد لن[ وصح ل عصخ ]' عماضنع ءاطعت آرعتلمم »

 ل1... 11م مورا بلال. 27. هت.

 -1.325. (0*عدا 1ع دمت 0ع 13 13535175 5101.

 5.6391. 5. 116156 ا[ههان]: حال )20

 رمي دل, 1 18. آ. 1و. ؟هرجعم لع مممصع

 ةانلالا 06 نع و 11ه مكهأع م. 11.- آن

 مع 6م:11, 8639:1112! 1م.

 2. 638,1. 4. نعت ىف ه 16 ةعمذ © ءانثا ىف

 ١ ممدحكامسأا لنيعد.. ب ]. 6. اة[ نامع دهن. ح

 آن. 14. 102. كل عققانك, م. 506. تاسع

 ةالق, م.

 110ه! ]معمر 7١ 3 كا 6 هجن هت أل, 1 17١

 2. 63و 1. 1. ل ]ه سصممسعع لئدص مقطانق هلأ

 كر ابذاك يتلا ناكولو نيمهر نل ودق ل.

 (11. 6 م. 1, 38و. )ح1. د. 11 نامع طهعتاأا .سح

 ال 11217 عج“ .نكانإال , و وون خكالل# 10:2

 1, 345.1. ذو. ط6 11 018553

 كرس قاطمات يارمم , ؟هز:. ك0 عقةاتك , م.

 م. ةلزم, 1.1. 11ناصع 760 عباس آل 5. 67-04“

 آ ود, مماع. [[حصحلمست موضسمت ومو 5ةدصع

 وجر عد هاتصع نتت ممدناع !ع اناع لع غماقم

 رتماتكلاب ب ].. 18. [هرتع» كن( عقةاتق, م.

 تار ود 2عوسم». 1, 218.-- 1.53. 1 ناع

 الوومأ). بح آ.. و1. آم دمصح 0'قطوات قيقمتلا ,

 ورصتسع 11 امينا انخع, ةامتا, دعامص ]طز دسسطقتلل ,

 31 وتم طعص 1[هطقصحصص ع0. 565 ممغدزعم معصت

 رماتقدةنعما ةملحمصاع ءا لزح !عدتااعاك لع نتقع

 رمصاع ازىدعف كدحعتص. (1' هال. 1[, آ], اه

 وو 3 "ل1. 25. [١ نانو ءمستا.- آس 27. طع

 رصاتكان ]مصحح , ع ("مانحمطأ مدق للعملات ممن

 50 مانضات هدام , وم ةعرحا لع ةوطاع, ها ءءا

 هعاع ة'ةممعاأو مهن 1

 5م. 6314.1. 4 1[نارنع لطمعمتا. حآ. 8. ند

 اذا خذ 1م طحمخعع لكس طتق2115لئلغ : ظفاح قاعي

 نيح كدهع نوذي الو كتدوم يربي نم ىلع
 قعيب هننظ ىلا نصقلاو هتين ىلا ىعملا ىون

 هيوني ىذلا هجولا ةينلاو ىونلأو نعبلا ةلاح

 ةقئوم ىفو نعي وأ برق نم رفاسملا.-1.9.

 طغت ءطق : ناوخالا ىنم كيلا ذتعا نم ل

 بنذ ىلع عقو اذا مم نكت الو هر نعاف

 اهاوشف هسأر ةنيلح عؤنو نك هنأ ةيحاضل

 ب ]يدر معو رصفسا 1 5هتلاك دهصعمأا صانع

 رسلاو ءا رشلاو. آد 1و. (ع ةمصأ 1ع5و عمو

 2و ه6 30 لع هع ممقتصصعز انا“ 1ع ممعصتعتل

 مما. لع ةوعإلب ودل ممضامأا ب )00

 2,635 ,ذ1: 83 قيكف معسصرما عع 15 ماد05ع

 ةرحات قمع : ءمرصتس عما عاد 1 مدتاحاا 2 بآن. و. 007“

 ختم 1هوزمهص رئانا تاوهنلا .تآن. 19. 2م. هن

 آن. 13. 1[ نانو مرن حام د4. طورت 1:

 لع 1'دماعسع لتس 12007 , نتتخ !انا ةععام عانت" هل

 لعصأ ل' خلتب لع]13ىعد صحت ععاتحت عد محا عقجت# اق

 (11هرن. نص است لنمط هلموطمست ,1] , 1. ن8”. ب

 115. ل[ ناصع همام. « ]خ11 ه'ةحوصعع لمسك ندع

 انانؤرع مجوع 1ع ةصحتعم , هلتص 0ع م0ا1556» 6و

 اممم عد معو وقدمي الع هعتا ءمصحصتع ]1

 ءطقأ نت دحمضوع ةعق معاتلك. » اكد ه0 ن1 5د0

 0ل51 12011515 نيقشدلا ممسع نص ماسستعأ

 مموماتعم» لس ءمصصموضةاتل قشا 48 قا 01

 ةورستس ع5 مصلح غد لمص ءعااع همتستمس مقنع 1ع

 رعد ةيتحمسأن ل قس هنأ ءدجتن, نتت دع ]ذأ لمتتف

 اع 310هسلز (1, 101. 376 :"١
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 11 تحدوبفم: ب آس و. 270. هي. 1, 653.

 ارنا 12: 4 هنن 07“

 5م. 643. 17هو:. !'[صاتخملتت عاتمس ب ].15. ('عوا

 ]اه ةعتاع ةؤوصعع لمصق اموسعالع قطو 260

 مزال ممعوعصام عمرصحصع ممعمصتمسما امتحسغمع

 معو هكعمام "معو. ل. 18. 6)1 ةدعرت ه هز واتا

 لحصق ةمص يعسصر] هتععع 1ع صمأ تلا لانا

 نيمنا لقصف اذ مععصتغمسع نلئاتمص.

 5م. 6مل, 1. 3. 31غا-ع (ةهمسآة]ا ب حاس 10.

 ا[ نانع ل.

 5م. 645,1. 6. ةنطفلا لها سابكالا
 ريبدتلاو. آ.. ب. ]اووي جان. ح 1010. 06.

 21,107, 108. - آ.. 10. 11نامع ةطهعاا].

 آن. 12. ة[نامع هندتل. «طمد5ننع 1عو تفصعم

 رص عصام مصعصصعما ند هقررععأ ةقصصطع 705 الق ,

 205 !لعاتسعو ها مو ةمططعو ةمصغ لعد ةامثلعد :

 205 ةحلق ةمص[ لعم دلعصعك ننت عاتتلعصأا, 65

 !انعتمععد , لعد ؟!ةطصطءوتتح نتن ةءامتععصأ, ءأ

 705 ةوطععو ةمصغ ءمصصصتع لعق مسمز ءءاتل عق. »

 م ةدلا ندع 1ع (مرعوص معمدعصاع ]ع5 ةامتلعو

 انامصاعم مصصع لعد ممزءعاتاعد امصعفد مدح

 ]عد ةصوعم ىصاخع ]ع5 طححاتكدتق ععصاعق اننا

 ىلعصس عما ةعم ناعت ةدح ةطمطلك لت كع].

 آن. دو. نونا. هت“ لآ, 4و6,

 5. 646,1. 4. « لكأ طمص مقق مدان م0116

 لع 1عبع جموس نعي آلم 1 0. 0007. ل11

 80. 1[هاطمضسع نمت هزمساع ىنيلوقلا نحا ىلع.

 (1]هرعي ظعتلطمحت, آ, 548.:) كات

 مظحلا تاهو ةرشتلا نانلق اذه تالؤْيو
 قبو سلغلا ىف جرخ هنا معز هنال ربكلاو
 رهظلا ىلا هنقزأ ق ىقهب.  آ.. 1'.12هانو 1و

 رصفصتتة تاك لع 8[هاطمصعنمأ ممحاعما مادك

 هدن مأ نك , طحدتو دمانق ةهدق كعمءطغ د وتس

 هعم يعسمأ عد لع اذ !مصصع رامات : هملتصمتلع-

 ردع ه2 120111 رماطق 60112 مدته لن عم

 بآن. 15. 0 7هتتاتتا. 0706, 1, 63. ((نماح متع

 ةتتقؤا (ةهاممسماطتع موطعر آلآ, 523. ب

 آب. 18. ة1ناسع لزرع - آف ممعصتغع 0ص

 ممرخاملا ف رلحو نلدح. 12غ دعت ه آملا ءءااع

 «مممععءاتم» لمصق ةمص يعسرماهتعع لع !' كل.

25: 

 الد نك

 1.10. [1هإ:. عع ناتع 20115 276235 لنا ماننق

 امتنا ةانع ]ه م. 608, 1. 1. خلت طعص ةالاطمةءلزد

 عوز 1ع مءاتاحات]5 ل'خلخ 1ع !اطقماناعيب حاس هد

 4اودلتل عيا طزوطس 1ع معاتاعان1ذ خلت طعص

 دلطمو ءتص , عا 1ع هزحت ةندصع لعد اصح تتتق. - 9.

 آم ممعوصتغس ع نةلئاتمص ممامتا نويبخي 00

 آل :ةوو ظوو رم 11,3027

 طم. 64د 1. قم 2عوس. هنن. 1,197, 2309ت--

 آس. 7. 15:0. 1, 463, 68و. - آس دك. 110.1

 5ه3.- 1.16. 110. 11, 227. ح آس. 17. طع

 ممصت لع هسا ميت عوا عمعمت»ع تصع [هرتحع >2000-

 نع لس سمس نذللا جت. 0'هدا مدع لعد ةدطق-

 اناسماتمصك موعد لانع 1':جمالعس» لعد 11

 !متمدتا لتك مهعمتاعع ]عد اعمععم لت مهعمصتكاس ع.

 11 هيأ معمطقطاع ندع لعق ممغقزعع لفصق ]عقد

 نري عإ ] ور غمد ع [ر عانس مت عا 1ع5ردمدسف لعق لتحت

 انو مهتعصسعد , هدا ناغ هلصقأ ةدعتلل نعقر هل كا

 رع مدح مه" هتعصأ مدخ لعد ءادحص ععصح عجاف ةعطح

 طاطا ءوب. ب آن. 18. آم معصتغمع 6011102 م01

 ه1: ظارز نب ىنيقل.- 1.0. 81 نا طق.

 «آلصع لعد !؟عصصعو لعو ظعصمتت ])هأطآ طعص

 (لطقور طخص 2 ءصعاطمتسغع امد ءعات, ءار لانع]

 وين ءل]ع هلا اتا, انح صع اعد عد موق هةاللاعغ.»

 ب 32..1. عدا 1ع مععصتعمس دعك كلت ممقصصع

 لع (ندهط طغعص يمطترت». 3[. لمجصطم]اا ( 071ج

 هلم, 1, 256) د صم امماتحعت“ لقصف 1ع (نم7د-

 معجم لع ؟ك؟جطتلت دع 8[هامصعاططأ نمع

 دمصافسأاع مداد هع رم ءرو. 11ةهلف ل'همعذو 1ع اند

 رسمات عمدوع لع تمووسأت ( نة8مماع ءافسفأتلر

 ه1. م17 ”) , اعد قطعت ةحوتعسا مادتق لع طعانك

 هعمل ممقصصع5د ءمصحصتصعمعدصأا هت ]ع5 منماق

 30 نناب, ©[ ]عر عن كام مدع آ[؟هطتلت عدا هام

 اكطسنغ مدع 3هرتهانات ذ ىسلا مورقم ىب ةعببر

 دادس [عوسعأ هد معنا ؟هتع 11همكمأر 7. 05.

 آنع صمدت لع ىومأ دعمدتا ذ غوتومع» عقصم

 مملعص عما امنع [عصحصع ءضتعألع ررمدع ةمص

 ةسصفصأ ءا ماسق امل ممغصع اهدتاع مدع لتان

 رظعلع ند هطاعصت». ةتممتأ آطص ق3ةعوطءطمط ؛, لصق

 دمح 1ه/ءاطما هلأ ماهزنر م. 200 , لت : عناوملاو

 داعس نود ىه ىلا
 8. 6425 1. 4. 276هم. هم. 1, 1و. آني 8.
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 قفاه نب نسلل وهو ساون ىأل تايبالا ناف
 لئربجو هياهأ ىحأ لاككلا ىسيعوباو ىكتل

 لئربجو سيع ابا لاس هنأ ساون وبأ لوقيف
 تيبلا ف .ةياورلاو تيوتا نهر ا ل
 لصقلا هلوقو لاقف اهر دقق هلا تلتف تالا
 ىوالا ةعبرالاب ساون ىا دارم نا رهاظلاو

 كص 1ع مملععتس ((ةطععا , ؟هجعع ]هذ طماع 50ب

 لمصق ]ج١ 0« ءعءامم». م“ 1, 53: آ؟؟ ةماعصلعال ,

 0 نوعاعأبلع لع» هممطتععارعبب كععاعرو مم دك:

 171:1 هلم مضمر م. ددذ ءا ةدتع. اللقتك هط

 معد مز مدك نت عا عما قطمتن !ذد جاعملططمل لمدغ

 مدافع ةادمتلل. 11 مدعتتا ماسافأ ندع 1'كطودن

 ]وج لست ممقاع عدا 1ع !مغصع لش !رصحصحماتط , للنت

 دتحمتا لمصم نصع ععدصلع ةصاتصستلغع ةجعع هع

 طوعا , ءا نت دا دصغصع ءةحتقع ننع 1ع ططقلتاع ,

 امرنذ لع ده مدحها مج لتع , 1ع انا معاتعع» لع معقم ,

 هححدم. ( الهون. 1م هالجم]ءمته 0. 123 .] بح

 آن. 20. ةاغامع ممر“. «٠ لخط طنعصر, آطتصل! لادن

 اهححتصغ محمص مفاععصمعع ب حتعمم لمصع 286

 امر طععتخدعع ممعاتستأ ةلصتعمط]اعإ 80و

 مقعادند هدا للك مدتات 2ع ]1ع [عصصموب 7090ه ,

 مرضت عانمدق عج لع ماتت: عوتتحإ للمانك م5

 رصغ]6غ لهصك صمو ةصاعداتسم 1'عدتت لت مانتاك لع

 2عصتعمم ةحتعع !'عدتت لع ]12 مانتع, ءا ءاأ1عد 5ع

 دما طتعم محغان عد. » (0نعاواتعق 515

 0ع (ناطط خت عادت ممدماعدا فرتغن : معما- ناد [هان-

 لدتا ض1 هلم اذنع ابونّذلا , عا امجمستلع : مانت

 دمك محقتل ا عصودصأا مولع 5ءواتخب 0 عواسؤف-لتع

 ]ومععسص عما. آنع ل عرصت عع معو ما عما موق [765-

 ءكمتس [' بيلحل لترعع: لع محغصتع نانع 1' عدلت 58-

 نينع لس ماستاك لع ]5 31ععونع ة'ءدا ك6

 ]' هدم هنلتصمتسع , محغامدخ محهتس ا عدمصأ ]1ع انتم

 ةلعع مانع ءوبب ة ب ].. د1. ة[نامع :طمممأ]. بس

 آب. 26. آد ممعصتا غم 60ئان مص ممناملا ضايبلا

 رسمتك هع م06[, 5ةممعا1ع هدأ نيع نم وبا

 ضايفلا نب لمحت نبر ءا عوأ 7مم
 ههبدنو ةلودلا قيس بتاك: ( 71161 00417,

 ومصمم م. ند. - آن جد. ا[ةامع ”2]60.

 (1؟ذ هر. كاطما. ومعمس. اععلعر م.165,1.3.)

 ةتطمتسهتطخ ( لكتامط «هلدواسمت , 101. 452 "١ ) للا

 نانع © ءدحسص عم عدل ةمرممسات عض 8112 ونب

 نعس : 11 كاع ]ع5 لعتج دعو ةععمطص مدعضم5 0ع

 ءهعاستعأ : جنربلا قلف ةانغلابو, هع لعرححت ع ممم

 هقأ ممانا قرعلا: ن6 محلا كنا مهتلا ,

 ها ]1ع امانا هدا م-ةمعنلغ لعع طحماق : ىات نحو

 نولوقي
 لكمصع معسرتا مع هناسعص عصا همم عا نع 1010

 نم.-اآس 06.طز ءهوأ 1ع ممر

 ءا دس اهومعالع هد معما متع 01. [علصقتتم

 ( 114. دس" !'آملعر م. 200.]. 1)'ةجنغو 11. (ن.

 لع طومععجدل , لقص دمح 82121. رهان ر

 امو ظمطغسصتعمك ممصاعصا 1ع همصح لع طر 3

 10ج 35

 ط. 64ج, ١] 5. (ن عا طعصصست ع عوأ ان عانت عم23132

 ةامصععم 5: ةامطاتس نذ ظدعحمتت. (نطغفضعطت لتاب

 3 1!'هءءمهتم» لكن دحما رجم : ننع رجاهم ا

 آن. و. طوس. هج 11, ةلا4. آي 116

 760. ب آ.. 17. آلهر. طوومت, []11, 163.

 آن. 18. 00, 11,

 2. 648, 1. 7. الهون. ك-لعقؤاتكر مم 202

 ا. رو. - آ.. و. ق1 سكامص هذ »مس. هج. 11,

 (18هون. ق-لعق5ؤنذر م. 247:)

 2م. 64و , 1. 3. 10. (ن01ه2, 511,853.

 آن. دو. 0م ةممعاملا عيلخ 145 معجوهدصعد لانك

 مصعصجتعمأ نصع الع لتددماسع ءا 0لغطوسعا 6ع.

 قا دلع طام] عوأ دمصحصت ع ةتصقأ كحل عقةاتق م. 2

 ٠١ د4. قطمس ةلووتدم , 1ع ءطقضصاسع لكتب كت مق

 ةهيععا] عجععر ةامتك هنتقدت ممصعف مدحت 1ع5 ءالم-

 دناةوو 0ع اه لفطهسعطم. ]١( هرب 21 ءسامل هر ]

 202.] 8[هنك طماتك طع ةولمطق م35 (انعأ5 هما

 ]عد يتهاضع لمصأ ممعاع (نطغس عاطل. ع آن

 1[32نانع مهر. اكهدنك ةحمصق 1ةتكذف 5111515[ عا“

 نان عا انعق (ةدناعد لمصم هعو معك, ننع تقتل

 ( 1ماقا. تكا. م. 76) د معاه نعق. وتقف ةللمصق

 رمز ممر[ عر 1 عم مهو أ عد لع هع اتمتع : منضفح
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 لقت هل هربخو لاخل واو دعب عوفرم !دتبم
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 نسعالع هدد هزمتغ اه اعانسع !اةطتماع ينو

 آن. 13. 2و. هن 11, 756.- آن. 17.0

 1111, 10. آ.. 15. 1116 0017“.

 6م. 65/1. 3. ة[نارتع عمت. ح آن. 15. آع

 م0 رامكلو رتمات5 مهلهل [هدخأ ةدتكم ومعان. 1نهدنر

 نتمأ هنيسمتادت]ا ممعاف لع !"ةصع عد مدضاتعمات علب

 ةهمعغو ةحمتل" للا نيصل ا 3 (هدحصتع ءاطقعتتع ةم-

 مان عداتمم لع كيتا عيا هنتحتع لكيصع ءعماتعمم

 ا1هزج , هد وع ةعرعمتأا ةانعصلاد ذ برطضا. (107ْ

 (نمدمسك, ,1١359 1. 6.) حاس 22. 17هرعتر انت

 ءعانع ءةمفعع لع ءدلعمل , نص ةعاتعاع لع 11. لع

 تدعو لقصف ]1ع لوصمما هقاملتوسع لع 1823

 رصمزف 0'همالأ, م. 05 ءأ ةانلال.

 82.655, 1. 3. 1هإن. ك-0عوقاتق, م. 23.

 ان. 15: 201.7: 111543. 10:0: 061 رماع

 ثامنا لع ام ممعع لعف ظعصمتب كلوقص. (!'هر

 دنع آان 11. 0. لع طوموعولر 2متر ]آآ1, 560.)

 (0 للصم عصص عصغ هرج تمعمصاع يدع 5و ال1 نامثل

 ءكحمسوفع لع !'"نعءلااعس ( هرعت 110770507

 095 ءا : ه4.) !؟هزعأت ءع نبع لئا ذ ءعا ةعمسل

 1ع ظاامط هلموامتات, [ 20 0*١ قعس) جوزف

 تنب (ركب نب ةيوعم نب ةعصعص برظلا ىنب
 رماع اهوباو برظلا نب رماع ىنب ةرمع هيخا
 ةرمعو (انه. ملخل) مكتلل وذ هل لاقي ىذلا وه
 اذا اصعلا هل عرقت نناكىتلا ىف نه هننبا

 نمكشلا ىف ىعس. 716 عن هتاحمد مدق ةمعند ءعاذ

 ]زو هتنبل جدن ]زن 0ع هينبل , ءا ىايموق 3

 مادعع لع ىقوموق و + 1. دو. 5اس هع ه5

 0 تانيسلا نر ل

 1و4, ]1[, ةاجر هماع د, عا 461. آططمد' 1زةل-

 لموص نامتن 1ع ددعصممب لع لكطملتل  ءا ذآ !هدع

 لممتا طئللع» 1ع صدما نب.  آ.. 20. 36هانق

 رد محمابف ركع اماتح6 دي ع [ضةطتح لعق لعد

 ءىملمصاف لخص, ذلك 0'قلطمعااط , 115 لع

 ؟[عصتسم. ( اةةعططمسم , 11مم. م. 68.) 11 ءقا

 هتكون ]1ع ةعت] لمصأ '['ةطعتمت طع مدعلع مقق

 11 مدعمتا 0'هتالعتس5 يدع ]5 اههلئاتمص نامتا

 مصقامصاع نتحصأ لك 2012, أ نتا كعمل

 طعم ةاعع ءءاست لع رماع هدد 06 ورمع. نعد

 ؟[ثحتتست اعد مدغم مالمعطعما 1ع مم ععطع ذ

 [051. د4 7.) ((ع5 انمزك معك دمصا كافو طال.

 01. ه5دثب ءمصص مممعت اطص اككطمل ![عدصر [, 207

 آل. دك. 11 ظدغ انتغ لمصق نطع ةاامعوتنع املاع مهل

 ]وو عمد ءمماع ةقلعم, عد 35د. (]ك عصما

 ءلفتص , طلةوامت»ع ل' كاعم , م1. 35 "”.[ آس 7

 الل ناخع مهما. « [رزعمم ءا عموودطحما ذل طمتعع

 مرن كمت متطتخخصأا لع اذ لثشاع ءا لص طتاطب ءا

 ردع لمصصع مداصأ نص طاعم مممدعمأا مدان نط

 هيام نناك مع ]عدا مدقإ (؟؟ءموعصمت) انصع

 ءمانمع ناتت, 2 0زدصأ تن طمصصتصصع عدواتع

 مدصصت ]عد ععصق انت اذتا لتعع مدع له زمتع :

 « طف ءءامتر طصقتق طم دق مما ا' عم هلاععب

 « صماتك ةهدصتصعو 145 [صمتسق , 12 ؟هزذ> لع

 « [[ناع همدتق ةعرتا لع م"غلت عدا عت, 1ع ]1ك لع 2

 « سسفع وع رصمتساع ةهجعع آه انلاع لع اذ ععمممع. »

 2. 650, 1. 3. (طغيضعاطت : موب ركذ امناو

 ضرعلا تقو بونذلا ىلع دبعلا مادقاو عت
 ارطخ ربحا عن أ ىلع . - آ:. 6. آنعو طصممأق

 عمان ايف ها 3 [هرحصعلا نط ٠عو

 لمص 1ع دصغاتسع عنا طمنمتا. (ادمتلت , ماما. تل

 0. 76.] - آب. 8. 000, 107

 ط. 6ودر 1. 1.١ مهدت ءمرسم"عملصسع 1ع طصمأ

 ىص , 11 هان[ 5ع "ترم عاعت» نس خطوات 2670 عا

 ]عد هستاسعد معجكمدصعد ةنتجو تعا عي نع مفصتا عصا

 وهل معوودتا, ؟ةصقتعسا لع اععصتصع» له ملفت ,

 عا نملم دع (عمادحوتعما عمعم»ع لقصف !'هملعع

 نتنع 12 105 ممعقعملا ةهسج طخاتقات] صدق معد

 لقص 12 منمعب - آه. د. ة1نامع اعل

 2.6016. سوم عيا ]1ع ممدت نلانع 5ع

 لمصص عصا ]عد ططتتختل نقم و. حان. 27. 007071

1122 

 2. 653 , 1.8. آ7هإل. 6. هم 1, 263, 1.

 كونك معاتزسععكمدخ 0'ةجنامصا اللا نك 12

 ممعصتغمع لعع لعتج ناجصصم]هعتعد ممزممدنعق

 لقسم 1ع مصحتسص عدمت“ , ننس عضمصمل همصصطا»ع

 لع نسملكلتاغمعو لمصاأ له ةنعمت  عداتمص 5ع

 ممم ممراع هحتح 1و "عذر هلله طمتتعات عر هان هدتمع

 هدد عام فانلا ل نا 516ج لوقو ©عو 01581165 ر

 ممصأ !مركصغح مدع دمع ممعلصع اتاتاغعع نذل ]د-



 18 ١ قالب نك

 آد معدن نرخع نلتاتمد مما"اهتأ لجرل اتم

 الناعم ةهمنا

 2.6660 , 1.6. عون. هنعب 1, 416.- 1.15.

 طوب. ه7. 1, 63: 11, : 4. - آ.. د1. 1 ناعع

 مدمرعم. « (نعماعج , [عدصخصعك , طخقل جنم محمص

 ةعع رز ع دمتم لع نحعأ ءقاغ هد صمصعع 1' ثمدتس] ع. د

 الص محفصتخعسا لع (نطغس عطلت اك[ نورش ممتن

 نيرت. - آ. 20. ة1ناع مجم. « آم ءالط هد ان عتع

 عدا تصع ةعصصع ممانع 1ع زعتصع طقمصتسعر ءأ

 ]1م محملعداتع ه معد لع ءطقصععد.د ]1 طسلعمتا

 ةلمدو ا ةقرشللا 316

 2. 6611.10. 27010. ه7. 1, 320. بح آن

 1110.1, 003. آس. د 2. 11 ظتنأ معدن ةاعع انعع

 قامت قطن هاسدطمحمس 4طلمت]1 دل ط©طعص 11250110 ,

 دات" !اعوتعأا هد معانا ؟هزع عداخع ةتجاععو الد

 كولا , 12161. 1097. م.

 ب آ].. 16. عود. هج 1, 463.- 1:18. 150.

 1آ1, 184, ج88. - ]آس 19. 7510. 1, 641. -

 آن. د1. 11:0. 1[, 436. آ.. دز. 1610.11

0855 

 ط2. 6625, 1. 8. اظ[1ةناعع ةعممأا. ع آس 1١

 رمموس. هع ال. ةدورا 33433514 اف دو

 لل نامع السما. ا ءتامع (ظ»وس. هم. 1, 335 ءا

 ةول4] ممدصاع ارجو: 0ع رعد 5'ةلععمددلا ذه

 يمك ىب ةبوث , ءا لحصن 1ع 875105 هاموادعتا

 11! , 101. 27 ا", هع رعرو عدوا طصمغسع كأغ 2ع

 ةيوذو 312 ماومع لعوه قاف . ب آر. 23. 2مم.

 هج. 1, رو3. -ح ,1١10.1

 2. 663,1. 0. ؟1؟هرعج ك-لعوذاتكو م. 205

 ب1.7. سمسم 12 لغاتستاتمس لم محقت38ع 2م-

 ا ةئنملا حاكت -116 .2.9366 10 0١

 طقم عل , ةزجرتند !'ةحمتع معصصتك , طصنأ مدع 1ع

 ف[ عحلصع. ( كاسمعمطتلب , طمآ. د 2و دن“ ل حاسس ون

 آد ممععصتغمع ةلئاتمم ممعاقتأ هلكل. -

 نلف رصحصو نم116 لمصق ]هذ مععصتغمع نلتمس.

 1.10. 126 هعو كم م08ةعطعق, 1ع معد

 رصتع» مع دع ]1[ محق لمص 1[ءةلمصت ب 1ع ةتاتع

 مع اممادحعصأ »وس. هع. 1, 461, 6ةجب آآ1, 151

 1و1. 0ص ةزمداع هنن لععصتعت“ ناودقلا نم

 ممتع 0فنعحصتصعم ]1ع دعصخ لس ءمدصمدجداتك

 نص لعدوعصمصسأا لختص قصص 0ص د دنت ماتتق

 طقتتأ, م. 362, ندع نتع1سعددتمك تالق

 ءطقت ءمغ م عع ظمطتمط 1ع دمدح لع [)طمات'أ 33530 ,

 نادت ممانهلأ طاعص ةزعصتطع» متع لعق انوآكر

 عا دع مممممعاعع ةهننح طقامصم نلمح 1*ةزجمدتأ

 ها 5و م05عممع. (ا؟؟هرت. 1"معورامعر, »6ط. 00“

 1, 66, مماعز طوصق 1ع ظمأ هاموامتأم ]1

 [01: 150 2", هج 11: رساجب 10011 نساخم 2

 ىنتت عقا معمطدلطا عمصحعسا نصع [هيتاعب ح آي. 6

 آم ممعصتغمع ةلئاتمص ممخادنا ةمهج , ممقتك

 دمج عت 11077050, م. 08 , كان (نا07 005 , م. 10

 ((ع ممسص دع آ]ز[ هنتكذأ ةجعع 8ممر تاما هآمع

 وأامتت, آ, 101. 63 7", هنن 11 عدا يدعقاتم» لع

 يردىنج , 115 0ع ءءا قصص, ءغ لمدغ 1ج 8آ1ع

 نابا ما معوامتل هحعع 1ع ططقلتلع ©محقت». 11

 طقس ودمتا مدصصصع د 511, ءهأ 15 لمصصق عد

 صحفضمعع ن 0(صدمحص طغص قالون. ع آ..

 11 ذاع مت (1' 0. لمصمم. هكتما 1ةانر آب

 60. - 1. 33. (0ع5د لعدج نعود ةاهتعسا لق

 0ع ةيلعت ىب سبق , ء[ ءعانع امتطات همم

 املأ ذ عدح 1ع معمدنععطع لمص 11 عدا ينعفاتمد

 لمصم ءءااع مماع ( 1١ هت. 11 معدآعر 1. ء.) كتنكذأ

 هرج مع مص م "عر مدق ءوصخصغعسأ, ءاطغت 11د

 لمصت, 530 ممصاع 1ع دممدص لع قاتكلا. 0

 آن. د14. اة[ ناحع طمس ( 115. 1ظهجمعمطم ا. «.)

 1.55. 2- هب 1,55. ةلمتتا 717311 311 101-

 اتعت كدت دثن* هلفغعاع ( عمت, 11, 261) , امهلتق

 نانع ]عد حن اععد زانععد همددتصت 65 لقصف ءعانع طماع

 مع معسصمصاعمأا مخهطقطا هحعصأ يد'دتت 51 ةعاع

 نانخ 2 م"6عنلغ 12 همتكددصعع لع 8[هطقسمسم ل.

 8.656 ,1.-9. (0008, 11, 55.- آس. 3.

 آلم حمس تأ مما لهلهم |كقلنلو ليثذاهم.

 2.657.110. 00707, 11,126. < آس

 آ/هإت. ك-لعوةاتكو م. 15,1.

 52.658, 1. 1. 110ج ع2 (ن07هتار 511, اجا. بح

 14 ضاكترالا ه1 1ع محغصع دعصق نانع كح

 لعقوماتك , م. 660 , 1. 39. آب. 1/1. 2700. ه7.

 1, 145.- آ.. 15. 11ناع همت. ح آل.

11 ,20707) 

 5م. 65و, 1. 13.11001/ه20, 17. 55. - آس.



 ١ قرا نا 109

 2. 668 1.1. 007018-762)150 5. ةتطالت ا كح

 آس. 4. هز. 1'[صاصملتعاتمص م. 43. آس.

 اذ[ ناسع مما. - طع 1 كاذ هدا 1ةص-

 ءاطمدتتل لكدصع مهممدزاتمد لمصخ !' حمص عاداتلا

 رف انع رز هعالع مهممدزاتمد قا اذن عالع-

 رصعمأ محن ععصتاتل , لغم عدكمصا مدع نص 10001:

 ل ةصصعجت مد 0ع ذارو ءأ[ هع اععصع كعماتخاهم-

 نعا لع اعدحرتو هدأ كمص امنع تصاسعا] صعصا

 خ !'ةععاتمدلتا لمصف 1ع ةعصق لع نح.

 5. 66و, 1. 10. طع دما ىأ ردقص و0211 لقصف

 12 ممعسصتفع ةلئاتمص. طم دتتع 0' لطم 1[هدتؤ-

 انصح دع ا'ماتجع لقصف ططص اآكطمللذ[ ئنصب 121

 نمو. 1, ةوذ: ءعالع لع طمادطد, 110.1 200

 ب آن 11.270. 7.11, 859. آ.. دج. اه

 مخعست هع ةاتاتمس ممدعامتأ ىتكلا جت !ز عب لع

 ىئنلكتلا هدا د1. لة[ ناصع ا ة!عتمتا. «ل'ه] ءعووفم

 06 معمم هني [عدصتصعو , م4162 116 )4 كانت

 معامسسم م دعو لنتعم لكتس خعاماتتج جطقماتت.»

 1.252. ة[نادع مما. له مرخعسصتغتع ثلث

 امر ممرحاه1[ نبرم, 15 عما طلعص سيزم

 نتل [ذسا اتسع. ١ ينل طعص اطلدهتحل ةامتا دنت

 عغمفمم] لعد عطقلت اعد قلصمطلت, ةلطملت ءا

 [[جعمتس. آب هعاطم عتدرحاطع لن ةععمطل طمصح عا

 الجنع موس [طص اكطمتلت عصر ]1, 323, 1. 13 , ءا

 مصاص مع مهنع 1ع محغاتخع لع ءع معمق. ةعدلع-

 محعسأ 11 سما اع نييؤم, 3766 ن2 اعررممات»

 آد و. ب آس. 24.2 تةوعرتب هذ 12 طصمسعع لع

 دمر يعسصما متسع عا (ن]رمععامت». هت 111, 206.

 مممممدع هجعع ممتكمص لع انع رحكاي. آبع ةعمق

 عواد "لكن صخب معععمق مهك 1ع فطمطا كحاععت

 لحصك ةمص اتمانرم هع نتت 600 هئا لتسع تتتح

 امصأ يدع هان صخب ؟ةحعدك ممك لع لطمطأب ».

 ا«ردصق ]145 ماطخدفعم لع هعالع ءةمفمعر اعد عج

 طعم دمصا ةتصوطمصعامصاف , ءا طع ةمصا هزوناغق

 نمنع ممضعع ست ل15 عمت دعمت نصع ةعاتمس اطقطت

 انعالع هدح صمصح نساك م"6ءغلعسأ هان ىانتل عصام

 11 هد هد لع مدحغصصع لهصق ]1ع نععو ل: قطمت-

 هله ((07 عما. هن“ 1. زر مش ناوق هنسكب سيل

 ه ]15 ؟هلعدع لع نارق. هيف ذل, اهصقند نسع اع
 ىعرمطع عدا هدتصفطمصعامصأ عا ص" عمستسع نان انضع

 «يىصلتاتمص هلأ صمت تنعصعصأ 1مطغع داع ذل [ئهق-

 ىدعا. نأ اهصافأ هلعصتطع ةمرسعكا107, اهصاقا

 70915 هس عرركب ع آن. 12. قاد 8قانقماتتل)-

 مصتط# هرعت هلله ها 12 همملا ]». 0.

 آن. 14. عون هت. 11, 48. - آدج. آنع لععصتعا

 مرسم ةسماتك ةعدأ1 دع انهاتحتع 1020. 1, 577.

 آس. 18. 1510.1, بةو. حاس ه1. 110.115

 ب آس. وأ. ظ؟وهء»اعع هجهطوعو 1, او. ب

 1[. 20. تان (نمووتتك, 0١إ:. كحلعقةانق م. 227

 دادع قست, كاماطسملا ءا ]رجققر ؟هزن. ك-(عقةاتكر

 رن. 84: هع قكلعاطمم' طلت, ك-لعقذاتق, م. 5195

 دست قةعاطقط , ك-لعقذاتك, م. 3305 ةانق قطمتآ

 قتصمي لطص اظطمللتعمس, ط21ءا. ط1097. .5 ,١

 5م. 6641.8. طوس. هب. 11, 25و. -آ. 3

 م ]16 خ1 001 لنحت مقال 5لالأ : لئاسو

 لها نع لوا لّس رفسلا كندصق اذا ىنعي

 ممركو رو ابا 1 مسعست ةرخع نلت

 المد ممل اعيوم : رمال. ك-لعققاتك, م. 7

 آل. 33. 000707, 511 , 57. - آه. 25. 11 اع

.“100/77 

 2. 665 , 1. 10. ةل]] 15102 311 000700171, 51:111

 12. ب آب. 16. 000707, 5111, 41. آن. 10

 110. حدك, ةا4, ءا 8ءعالطممت, ]!, 25و.

 آن. 25. 00701, 5/11,

 م6666, 1.6. ون. هت. 1, 303. - آس. 8.

 11نارخع هموتا ب. حاس ور. 2س مس آ, 06

 5. 667, 1. 17. آ[هرتعت ك-لعقةدتف, م. 86

 1. 18. ب 1110. 000707, اال, 75. - آس 18.

 هه. ]آ1, 615. كت آط.. د0. ة[نامع ه1. « (1

 لدتعم دع ]عدس ]ةتكذع ممق نصع لعصضا م ءاعوأ

 ]ع ممم همم5دغ هذ ءءاتت-عا : كيف صف ل

 [1دعتس , لمصك دود 1007هار آ01. ا >*, كاع ع

 رعد, ءا يراتوتع 1ع ةععمصل طغصتمات ءادع مقنع

 اعو دصماق: لب ليقو ايش هل هأ ققبأ دل ىأ

 رفاظلا لاملا هب دازا. (11 هات. ك7. 11١

 ١] 27.) ةدع 1ع ةعدق لع رهاظلا لان 01

 311. طفوصصمم , لسجتكمملعنععر ]1 , 5606. - آس.

 12'ةردرعند 11 6زلمصت , قا طهكدص ه]طوقمدت 5 عدا ةعلت

 0ع هع دعمو لمصف تصع لع دعك م61 عداتمصك.

 (6عم لعتج دعو مع ع اممانح عصا مهك لمصق 1ع

 1زداسو» لع '1ةمعداؤط_ حا و3. مب مص آ]آ1 65



 ١ شالوا نكي

 سصفصم دعا لع آعرلع : ءايعلا قفنا| نق

 قضرالا .تاسفسم نم ءرقلساوت اك لا
 ةرصبلاف رثاطلا رييوصت ىلع ةرّوصم اهنا

 وجوجل ةريزجلو سارلا ماشلاو نافل رصمو
 ينونؤلا ىنهلاو. آم دصغمع ءمرطمهنك00 ب

 جحتعع ]عد طصغصطع5 [ععوطعق , 5ع اماتاتع لقصق

 ]' 11ةءاما»ع لع آه دثااع لع 3دمعع, مم آكهعت

 (طصحمصس. طم" جمد, !01. 8و ج.)

 8. 6ةجدر, 1. 5. ((طغضتعطت : ةيركب اهنا ديرب

 ةي اب. 1010. « ع5 مملكدمردق ءا ]عد 1ةيمصلم. د

 آ.عو 162هتكلك , ةعامطد نم مموج ععاطع ةعمطع (آ1 ,

 5هوز, مع مدا زدصمتك ذل 1'عدسن. (1قعاطعصأب

 اتماسعأ. هلاعصدمصلع لس 27همتستلإ اعدت

 © (]دد طعص ©ادمتجدص لعام ]ع5 مععمتعت5 مم

 لعمسصعصاك لع 1 دتللع لمصخ 1'ةصصغع ١4 لع

 1["طغوتصع. ( (نطغمعطت ءا 01. (تةهسكدتص لع ءمعع

 هل, مكي, 111, 488.) -آس.13. 3 معمل نرعع

 ةاتاتمص ممداملا ركب , تقتلك 11 1ةسخ آئع ةركب.

 ( 1107. (0م7045 , ركب:) 11 5'ةممعادتأ عيفن ,

 ه6 ةامتأ طلك لس طغلععتس ةىلك نب ترادل.

 (لطص آ[كطما]ئعدصر 1, 33و كادحتدحات , م. 378 ءأ

 077: ]طم آكماعتطد , م. 1 47.) - آس. 1و. 152

 واههد. - ]1.32 . ]ع5 8دفععمو 5 نامتعسأ

 0'ةطمصل لغءادممد ممسدع قجؤعطقب مدلك, تلت

 ةهومصأ ناغ ؟ةتسكعم ءانن" , 115 دع ل6 ءاممغخعصأ مهمات

 ]ن1 ةسحندأز كلت ]عد لتأ : « آ[هدنق نانعم ]'ةص

 رتغع لع 12 1عمحتسعر ءأ 0115 5ان1712 12 طغاع ب

 1ع ءطقسصعدتت 3 طحاتعأ, عا 15 رسمه 015

 ملل صح هاتج عمد عدا هدد ]انا 2 ماتم 1و زدصععأك ,

 ءأ ةهلتكدلامأ هدنك ؟هان5 امانعصقتعد ذ ]5 ططئاع. »

 1.23. [هرنعت, دع [آدمدص عا اطص ةزعص

 ق-لعدددك, م. 506 ءا ةدور دنع للمال

 آطص ا؟كمهاعئتطو , 8هنلطسعا» لعع © ءوعاطتعا» اع ر

 م. 43 عه 223, ع 2و. هي ]آ1, 4785 ةاتع

 اكةتمله, آطص اكطمل]خ[عمصب 1.

 5. 6وود , 1.8. ؟؟هرعت 1[دلز1 آكطمللد , 121غ

 ةاةا1هور“ 1آآ, م. 323 ءا ةنتخ. حا و. 11م

 ةحوتل ىانع 12 اعصخع داق طغضفاتودسع, مخ هعاطم-
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 ةمعاواتمم. (('عوا ممدع يماتوجتع» عا 1010-

 انكدصع ععمصتسةاتعدل ننع 1ع ءمصحصم ءداقأ ءاتت

 كام مدع لع كوعرت هد ءمص مودم 1ع مدقدحعع لت

 ممقصصع 0'كطمس آدلح هت عك ننت ع آثا لفصق

 مماسع مماع دنع طامسع. آم ةععمصلع هم*عو-

 ةلمرب : ١ لبعف ءمانم5 ننع !؟ةردمدلا كلت ةامتعسا

 امهدتك لع5 مادععإاعود, كاغع ةنتكذأ مهع 6ع

 ءىرصصخص ماما عتع, عكا ث ععرا أ لانعت» 1ع ةعصق لع

 ]'طغمدت كانعادع 0'قطمس ادلح , طحقتك دمص مه5

 [هرحدصحع عممسحمد هن عدل ع, (ن ءااع هاطق عا ةاتمم هتعاع

 ةمععاتطع» نتعاعتعك مدعاتعك لع ]اذ دماع لع

 01. لع ةدعرت (ةطن0. م. 107).

 85. ةجمر 1. د. طزددتطقتت , لهصق ةمدح 3174/ ,

 ]1[ حيز مدان سيبع. اكد ءالعا هد 7611 مه 1

 مدفص نة ءضاك لع ة[هاطحصضحنتت ندع ]د مععمدتةعع

 هماصتمم عا ءعا]ع 0' قلطمتم 01ج عتلدطر صفح نت

 [هدتلس دلتا عمعم»ع ةدتاطقاتغ عع ذ 0طعتل . -آدج

 ]11 مدصدتا ننع 15 (تةقطولت ه دتطأ لعد ءطقصم

 ععصعماك لكعمستك ]ع 19* ةزفعاع لع !'طغومعر

 ةمموسع هذ اديدعالع مجدنا 1ع عغمومدماطع خلع

 لا طقست, هاد طتعص معمامصأا 1ع 7“ ةغعاعب

 ةمموتع هنن 11ه ةءعضحملا. (1'هرنعت 1عد لتك-

 مموئاتمسم ةصلتوتغعف مهع ظايععالطقتصلا , ”0.

 ه» 4ك عملتعر آ], 182 ءأ دايلا. ءا 11. (ئةسسنوتص

 0ع طعموعرجول, ظودعتر آ[, 4هو.ز 05 معتأ ؟هذن

 اتصع وجتسع نتا "ءم"ندءصاع 1عد لتلآةععصاعو

 موصاتعم لع ]ج (ندهطدط  ةتصقأ نانع 165 مماصأق

 ممتع 1عدونعاو 1عو محتتختلسصفصح طقطتاةصا 1و

 لل عرق مميتو ةسخءمأ نذ 15 11ةعونع, لممق

 !' كامج هلطعافل لع [ممصستمت ( 60. 11 ةتماعصم

 عا, م. جم6ر الهرن. 11. ظعتسمتتل صامل خ2

 2 0.:09' كطمسإل له , م. هجمات 111) . - آس. 23. اح

 11 5دحأ ةكتعع لع 50 رصمل أو 11 ه1 هنأ عداعمل

 لمع منع 13 نمد, مدتعع ندع ءءانع لععصستفم»ع

 116 عا عا1ع لع 8دقدمرو دمصاأ ةمدتحتعمأا لغوتح

 عم معد دمانق 1ع همصح 0ع نارصملا. 11دتك 11 ص'ءوا

 مهق كمان عنج 110ه 2 كليك ]1معرصمو , 5

 ةستعاع, ءع نحت لغونوصع 1ك عرجماع. "'1'ع116 ءهوأغ

 12 1ععمد لع نيتعاويتعك طصمصتتقءعلا5 0ع 010-

 اطقصعنما عا لع (نطغضعطت , عا ؟هزعأ ءع ندع

 كلتا, هنت ةاتمااتخ, لطص [1هتتلمل, 101. ج2 لت



 ١ قرلال نا 201

 لعب, 51 14 ؟عدغ ]عادع عدا ؟مججمةط]عب محقتك لق

 معدممأ موق زصاعدتامط] عد 10دىيدع اعدم !هءاتصع

 طوتموع. » ةاجرع 1ع ىعمف ناتع 20115 37035 كهمصغ

 3 نه مرلا ةااللا توك نكات

 2.6. طع مآ لداخل معن هيقدت ةاخع "عجرم

 ريق : « لقصف 1عاتتق_ 0378186028 » ب نأ 25

 نط نعال : براوغلا لكبألا فافخأ ميانلا

 اهروهظ مداقم
 8. 655, 1.21. 007071, الاكل, 25. آد 813137

 لس معمر © ءحاسذ- لت ع 7مسملطغعطمت ب لثأ

 نت محدصأ 1ع ىمتوطمةاتك, ل ؟هدتأ ةوانق-عصع

 اعملصع 1ع محمأ مممطم»ث , لع ةمراع ننع هع

 صوم, مادعع عمقاتلاع هع 16 كمر:هطممع

 انك, 1!" كماتنوعتع. ظعللطمحا (11, 152) ةزماناع

 ندع ءكعدأ اتصع طممصت نع انند-نصعم كاع 0ع

 موسع مهععع نع 1ع مصخصمأ ةصحرصم»ءامصأ لع 13

 م"هممدزاتمد هنا هلمعد مةمفاغر تسع [هزذ "6ءا-

 1ص عما ءأ انطع 1015 ةهانق-عما عصعان. ح آس. 3.

 ااناصع طدعتاط. 1١1( 0. مدا. هنن. آ]آ, ذلج لت

 اعجاع عا 4هج لع اه اضدل.) طه محعصتغمسع نلت

 ممعامنأ نابكو: رصهت5 لع ةوعرت ةططتق نابكو لصق

 هه ان ءوامرتعاط1ع. ]ا هدك لهدحطمدق 1ع1 16 ءمدحت

 ردعما متسع لع هع رعذ, اعآ ندا 5ع امتمانحع

 لمصم 1ع 21سنه 065 دادت 706165 : نموت و هلوقو

 ان اهنما للاكل ف الا كنب تا ماعلا
 ىلا تاذئاعلاو مركا ىف داصتو جاهت

 رهتلا لّيغلاو نموم اب ةلوعفم اهنال تادئاعلا
 لاقي ال ىمسالا لاقو دعسلا كلذكو قتلملا
 لير ديفا للا رد انااه خلا
 هيف لسغي سيبق ىلا لصأ ىف ىرجي ءام
 ال اهيلع نوزمب ىأ اههممب هلوقو نوراصقلا
 اهرفني الو دحا اهيعهي . 11 نلت امهكستمع

 0*ةمعد هعاه : « طوع ءءادتت نتن طحعأ كد ةاثعام

 ءعدح يدا ءادعمءابعما نص ةقتلع هنت" نثذ لع لانك

 هعد هزكعمتتج لعردصأ 1عدودعاف ]ع5 مغا عمق لع

 15 31عءوتع موقذعمأ (ددصق ]عد اهاتعاطع») ةصاعع

 (طقت] ءهأ 550. (؟؟هزت. 0'ةتا] عاتق, قاتل يع

 117071, م. 5599-)
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 لمدع, ءاعد آه مععصتغسع ةلتاتمط ممدحامتخ :

 مايأ ةرصبلا مدق, لع دمراع ندع ]1ع محمإ اهب

 1؟ةتددتل ءعصاعصءاسع ندع [[دعماتص ]لددتا 38ع

 قاطوتت 0طعءزمط 1ع (نهرحدسص هل 8ةقدمعدط , عع لانك

 م'عدا مهق ممووزطا عي. - ا. د2. ]طصد آاكطمللعدص ب

 1016. 10و. 1, 338. - آس. 16. 1ةممعغو 1ع

 1لامأ هادواعتت (ا. آكل 101. دو )"١ , قطمس

 ققونذما ة'نكامتاأ ةامطات ممصحت 1عد ظعصمات (ن0ه-

 ءطقيترم عا دو ؟ععمتستع (0محسص ةقدتأ نامتا 1ةذانع

 لع ءعانع ةطمطاتن محدت5 1عو 8عممات (0ءاقإت

 6جمسدغد نذ 15 ءدتمع 0 اطقم , 1011110 613-

 اهلعصت طعوتتعمانتم 1ع ممقأع موانع ةمص ةاامعاطع-

 رصعمأا ذ قةلثر يت'امد 50ه مومصصملا 1011 9

 هجمت معصم لمص 1ع مح عت ا»ع لع مح م6-

 06معدوعد». (ن' عدا ذل ءعانع هععدهتمس نت 3طمانل

 قكمتد كتأ ءعو رعود : (1ع محغاعع عنا مهثم)

 « رعد ممغعطقساك , 145 ظعصمتي (رمءطقإت» للف عصخ :

 «٠ ظوانعع يت'دحتعع 1 (عصحإمو ان ص 'هتطات ععدق مق

 « ]119 ل'حنسع ةحوع جلع 8[هطمسحسم عل , قط-

 «طدق, ط[دصتم ءا (ةلتز ندع 1ع طءممطغاع ده

 «صماحتس6 دماج طغضاتعت'. 31 ءاءوأ دصع ةعاتمص

 «زادمأع يبدع 1ع ]عد هتصح ع, رع !'دععمصت مات: ةذح

 « ممر ]ع2 5115 م35 ممانإ عاج نط م6عءاي ءانت. 0

 طقم عطلت , نحت كاع هع ؟ وعم , هزهداع : كشبي و

 هلوق ليوات | نه ىلعو نشر هنأ دوسالا وبا

 ل ل در كر نا نا
 نييم. (1707. (0002, 535317, 23.) -آ. 5.

 قطلمتلهط طعص ةططحم ظحأ عماتج ءععمعاتت' ع

 18ةقومره ةمانك للا, ءا مم606ءعددعتتس 0'قطمتتلا

 كك

2.673, 1.10. 00707111: 

 82. 6و4, 1. 2. « (0نحصأ هذ طحمأر, مواتل' ©عاتلا

 اتت طمع ءمدصصمتقد دار رع ةانتك ءمرصتصع لع ةاتثق ,

 هأغ ]8 ملمع عم مصصقتمدمصععو قا ءالع 0

 هالك ه !هثأ امها. د -آ.. دج. ة[ذاسع اطدمأأ.

 « 11145 دمرحأ امصحر ءانق ع5 3 ممتصأ لع اعمامع

 لعق مافوععد هدنح ةسعد !ةتطاعق : طمقتف ءا]عو ة'ءان

 ؟مصمانعاط عدا لختصع مهعم] ع دص عمصح عدمصاع, ءالعو

 هما ةصاعدتاملط]عو. ١م - آم. 1و. ةلذامع اهمال.

 « (نع دم لعد طع وتنجح ناتلك لمص آعاتنع عنهم



 ١ قالال ل

 راتتد طقتشأب م. 520 , 1. 17.) (عو دطمأف معاتل عت

 وع ممم ممرتاعرخ هنن مدتص, عا دل ![ةنتلصدتا, لقصف

 هوب همك, انمع رص ءا لحجب. الم ممدصتتقءتأ لع

 الما طحنا ممدصاع ةريخ موال ةزبخ. [ةطق

 نص محمص قع 0ع 1' ك اكزمرتأط هلسملءامسعما

 ونتانأ ةجربمساتعسأ هاه ظتطاتماط غودسع ههاتمسماع .

 هرج اعماتح ع ]' كم عم معز نوعصاغ ةهدتق ]1ه [معصصع

 لمص هزكعمتت غن لعتحج اةاعدر ددتحمسأ نتعاون ع5

 ةيتاعتسك لمصخ ممعاع [)هدصقتضب لهصق وص طمس

 رق هلطعتمفسر 101. 336 م" (صمصتتمعتغ لع

 [":ةصعتعس هدم, دع نم6) , !'كمعم ه نصع آمعع

 طتسمتسع. كاتس 145 امهتك ؟ثدتك لع 0'1ععصأب

 هرج معمعمس اخ ع ةمتح عصا 1ج وتسع لتس نعتنهع

 لصتمغلع هتاغ ذ طعمصسوع طسصتمتسع, ةعصصطاةطاع

 3 هعانع ءةمفعع لع ةمطتصح نتت 5ع معاعمانلع

 دماج عما دان ع5 ممتهزرت5 ةعوطعو عج صصمل

 امل ننن, ةذدتصع هءعمامتسع ةممونع, ةامتعمأ

 اممه-ةرردص لامك لقصف اماناعد ]عم معمرتسععد لع

 1'عمحمت نع دصصاتقاسلطسم. ند معانا ؟هزج 1ع 0ع3-

 دزصن لنسص لع ءعو محتعمتتتو لفصم ]ع5 ]110-

 ممعمتك همماععر 11, ما. 1111.- آن. دا(. ل[ غانع

 منصآا. «لخءمدتلغ دحم»دلع ءا مطتتخةنتع ,. امان

 عام عيا فصصخصع 51 طلع نص عضكمد ]'ةحدتأ

 صمم“. » كنس اد [مععع لع !'كمعمر هرج معان

 ردفان [عرعب هدتاعع 1ع امملاغ لع [)هدحقتس , 1'هدنع

 رسعع كاع لع اكمتستسا (ةلتا. 1[ تقاعصلع]ل

 م. 41و.)| آس. 26. 31 نام ةممصتا. ( 11 هرج. 1” »يت

 امه, طعسو»اتعو همهاععر ]1 25.)

 2. 6و, 1. 3. آه ممععسصتغمع ةلتاتمط م0-

 اهلا لجر ممتن لبج. (11هرون 1مءتامعو 7: ©.)

 - 1... 4. 11نا»ع 1ةةهممأ]. ح طع. 5. 2700. 0.

 1, 192 , 4ه1: 11, 86. ح آس. 7. 7هزي. 1.

 0ع طعمععتول , 25567, ا 1, م. 100 ءان ةاتتلت هلل.

 1. 11. [1هجرعم 11. 182ه, لهصق ةعو 6065

 دع لطص ظدلمعمادس, 2. 4و. حا. 20: نق

 ةهحمصو ]1هتووم هع معدد اع] ونت ثامتأ لمسك 1

 رمرعصتغس»ع ةلئاتمصب طحمتك لع ةدعإل 2(

 م: 11, ١16 لت اعجاع عا 43 لعح طماعكر

 ءاوصعف حارس 6 عاوش» هع نحتت عدا ءمصكتتم6

 مدع 1ع مجحصتتك تأ لدح 182 1ن أن مدع 50:01:

 نام مسمار 101. دو د". ]3ع ةوعإت ه 33551
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 2. 626 راع 76. 6007418 ككنو 15.1110. وهو:

 0207707, خآئ111 , 21. ب آن. ن. 1 نادخع القاا]ب. بس

 آن دو. قحوع هعاتع اععمرج 1 تن, لقصف ]ع

 [ءعاعب طمعا" عاتصسع 1 عانأع كالتكل 0

 آن 21. طعما لاود عدا تح طصمأ معتدل انك

 ةلعمتلاع « عمانتنمأع »

 8.. 655,1. 121007 ه716 535 , 23. - آن.

 31 ناجع 6همأا] . لسعد لعدج طغصحتو از ءاطعد دع عدت

 معصأ مدع 1ع محغصصع صحمأ لمصق 1ج مخغطتع ةزعصلا

 انعداتمس , ءع نات ءمصقات اد ععمتا نص 110. (1' هال.

 قحلعقدانكر, م. 306.) ةكنمدأ طماتك م غةلامدق

 موق هذ هلم ماعم ]د 1_ععمصد لم 2دم» لع [[ةفددص

 طعص '[طقطتا, [ه1. 46 7", نست مماع أاوبضغ اذا

 ة1ه مادعع لع أوعنم ناف. آبع طغت ع 12333115-

 هسا ممماع رمالا اانكنلل ىتقلآ.

 5م. 628, 1. 1. آهزتعت (00ه», آناككل1 , يح. ب

 آس د2. 2مم. هت. 11, 583.11. 1"مءورامع د ةعتخ

 ةبرغم كلا ]ةققلل 6و قالل مماتك مدلل انصع

 [مماع. الص دحقصات 3ع ممدأع بيرغلا ريشا

 ىذلا ت1. 5.5 مرععصصت ةرخع ةلتانمص لمدع

 1201 تاممسأ. ب آن. 17. 2من. م. 1,356

 11, 25. 11لمصت ([01. ود 82) هطووتع نس'مص

 رمعدأ لتعع برغم © برغم: لمص ]1ع مععصصت عل"

 ههق هدد طع 22عأ 5 0ع ةزعمع لحم ؟ةصدتصتس نذل

 ةبازلا# قنالاو ركذلا ىلع عقي.ممإ ءاقبعلا
 ةيللو: عر عصم] هرتدصغ 1 ععصتاتا هد "ععمصلع ع3

 لعمع دصماك مرصتصع تح ةفاضأ , ها 31ه لمصت

 16و ءمرح» 2:2 عمال نعم. -آ. 50. 1[1نامع

 اةمصال. مح مدتص عدا ءمصصصع 1ع جتلمد لع

 19 [ةلطاعر هدح 1ع لغمعتسا ىاتع ]ع5 اههجتك ع5 "هذك ,

 ءا لقصف ]لعق ممم» ععطعق , 1عد طقصحصت عو عج مدت

 [ءررأ ونطق 1'ةكمزل" ااتز هد ةردعم عمت رتصع 10

 ها ؟هزلق [هدنا.د لخت وأن ممانت ل 6 ع0

 دع ]1 مهمصحع كه تن محقص. 0ع ة[هاط متت“ :

 12: لعححت غرعع مطعممع ج عنخ لتعم ]خ1[ غعمل صعسمأ :

 هددت ماعد لتات حق ةصع» مخ لماتح, اعواد لتعم

 هرجخ عرج لتخ تعم كدت امدحخب [1ةعتت ( تمل عقؤاتك

 ما 10: 1: 5) لق[ هت ءوصاعدتعم ولح بضنقمو

 ةؤمو , ماس [هتدخع عدانعمل »ع نحنا عيا ]'هساعمت»

 0ع امادات عع نصت دع اممانحتع لمصق 145 ةةهص ععق.

 (آ110). هتدؤأ ك-لعووسكر م. قدر عا ]ع رعتك كا
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 تكلا نفياو:|ذاغف يلح نانقبسم ال ايقاف
 قو رومالاب ماع نذل ىلقب هنياع ىرصسب

 امعتياغف ىانيع ترظن اذا ققلا ىنا ةياور
 نفق ىال ىلقب هتهع نق ام ايري نا اههدمأو
 ايشالا تفرع. (1؟هرعي محمص. ليت ىاتمم]. 1:

 مث د4ق5, 1601. 395 7*.)

 8. 684, 1. 7. ؟؟ هرعت كتنا10100. 70

 ر. قزد. - آن. 15. طع ممغانتع ةامصأ 7602, ١1

 اهدنا معمطعللا حعصا اتخع لوا. -00 .1.10 ٠

 مهن 11, 1850.1. 18. ثامن 145 '1هططو, 70.

 ودمت, ], 61 عا كتل. (3نمصأ ذ !'هعتسع لع

 ءعانع ممفاعصسع مصستفأع لع اه (نطتسع مقنع

 ]عم عمتك لم الدصصقس 826ه. 11. ظعتصمتسلر آص-

 امملسمعاتمد» ذ 12 66 01* كاوا 04 ,

 [. 355. آ.. 24. 1[ ةامنع همجتنا. - 1.25. ]د

 ممعصتغمع ةلئاتمص ممسامتأ هنئوبق لىع ندع ,

 نع نتا عدا مصاعدتتسسع هن طحغاسع. ااكوانخع [ععمد

 عيا ءءالع ندع كمدصع اع ةءاطغمعال ءللملا

 101. 515 9" لس 27. 07: 71103

 2. 0685,1.9. آع ةتلظحع لع اهددري 5ع 0)-

 ممساع 211 220 راعشالا 2-50115[ع20([ا1. ل

 آب. د. آبنع نقشت ]نأ لمصصمتا مما مسا

 1' نامل لع مادمعاغ نع مر"ه عمت ع طقطتاتع]] عدد عدا

 1ع 11”هلزمربب ب 1010. 1ع مدلقت ة8عع هعاتك

 نانا م عمم لعجع فخم ادخل م , ءاعداف- لتعم 28و

 ءعاتج كمصأ 11 ثامتخ ]صممت , بح آن. 1/1. 0007071

 211, 84. (1'هإت. ةان الور م38. 45.] - آب. 8

202 ,1 .07 .70 

 0686:1.:12: 12: 067 ةجرتل 11 153:15

 « ظرعم ندع ]د نسماس صدع [هرحصع دع ةع ا0انحتع

 ممك لمصق اعد لتءاتممصهتسعو هن الئ هد "ةدصنأ

 هع نيت ءقا نامطات مدع !؟دمدععر, هءانع !مصصع

 عدا ءعمعملحصأ زادقات6 نع مدع !'دصه]له وتعز ءةنع

 آ1ذ يدها غم [هرصحع ءا 10 ةععمصلع ةع اماتح

 ىمعمغ ةمدحعمأا يحم]1 مز معد ةحعع 15 مممصسصع

 ةزعمت  ءعداتمس , عا [[هعع ه مر"مطقطا ءعمحعمسأا د

 (مدعاس ]5 يتحد صغمدع !هصحع لقصف ]ذه طمتعاطع

 لعم طقطت امهصاق لع تللع, نيتأ هدا ةقدعت ]!'طقطت

 اننلع لع مصامم لع هعو لعاتج ؟مصصصعو. رد ل

 آر. 18. ا[ناع اة مممن]. - آس 23. 127ه. هت“. ]

20 

 ١ قال ةل و

 0مم ]جه 1ععمص ئدراو هنت ا عات ع درأو :دصمتق

 ]ه5 محهصت1س كأن لح 121سم ءمصطتختم عجخ 1عةلصم

 عتلت عع, ءأ 3001011, 1. لثأ ييموددؤصعما :

 نوديري ءابلاب نقلا ىدراو نوبنكُيف نوطلغي
 قسو درفم وه لب كل نكس يلو نقلا نيدرأو
 لخن زاعا عت هلوقك' سنج مسأ هنذدل مامل هب

 دلال كسر روع نمل ممأ ناش ةيواح
 ع 1 (17هزب و (0008, آلآ , 7.) لح طا

 11 نامحع مما.

 2.6806 ,1. 4. 5نر 1م دودك له نعم 107

 31. وإلا, 1. 0. م. و7. ب آس. 7. 0007. م
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 2. 681 1. 7. ة[نانع كرم. اظأ 16 ممقطحع

 هلع نص طيمست. ( ؟؟هونعر كن 0عققاتق ؛ م. 124.)

 (6 مععصتع» عرق ممصدلا 5غ ممرجممساع» تح

 ءمصصتس عر عع عداك طقطتاتعاو لعج ءهقالعطق ب

 لمصم 1عدودعاو هرج ءقلغط»ع ]عد اعتح ةطقصت

 لمصصغو ءا لغامتددند يدئحصع ةصقصاع ه طقطت-

 [6و. (؟؟هإت. ك-عققاتقر 1" [ماصملسعاتمص , م. 45.)

 2.682, 1.10. 007672, 711. 97.-آن.

 0من. 1, 336. ب آن. د9. نم, ةكقكلاو

66 

 2. 6831.16. ة[1ناصو ؛طوحصأا. ح آس

 ©م مودا لمدع ]1مم نيب ءا نيب. (110إ. ك-

 عوواتكو م. 353, أ 7. ه1“. 11, 637, طماع.

 - 1.9530, 0707777:. ه7. 11, 558. - آس.

 آد مععصتفم»ع ةلئاتمس ممعامتخ لضاف: 21015

 رمز. ةطمسل[ثلم, 164 © ]لماءمتت عر م. ا

 لد اععاعيبسلاب. و رعت للسمع 1ع ]' ععسماع

 لمتصتصسمسا لمصف هع ععمر»عي بس آر. 22. "00.

 7.1, 288, 1. د5. 11 نامع همصتأ. ١1 هنعا عع

 ويتم آنا لحصم ]1ع ('هردبس عناق دادس 1عق ممنس

 ىزعد 0' كاصحماعصقطاأ : ىرسلا ىتيفذأ لوقي

 سمالاو ةياغلا واشلاف 0 ىنم جرخب ىذلا

 ىأ اههاش ىور نمو متفلا وبا ىور اهبو
 ىف ءار لوقت امك ىاش بولقم وهو اهتقبس
 نا ل ا فلا أت ف ءانر تار



 2014 ١ قالا نو

 مص عاأ عصا نص 472, ءا 1ع طصمأ ءدأ ءحيباتوانُع دنع

 طة ءطخ سانلا ىلع ضرعن نأ اهتددعأ

 اهوري ىاحإب - آن. 8. باتكلا ىف وا عع

 ماتواتغ ذ ]15 دصقععع لكس طتةتات5ءاتأأ حوالا ق

 ظوفصلا. آس. 15. 0007071, آخ,

 28ب. - آس. 24. 10إن62 0-60عققات5, 2. 398.

 1. 20. - آ.. 25. آنع 7206[ يصئتخي 2232-

 نيمتا لمصقم 12 مععستغمع ةنلتاتمص.

 8. 687, 1. 3. ؟؟هرنعي ك-لعدؤانتذ, صا

 م. 4و. - آن. 5. آم ممعستغمع ةلئاتمم م01-

 ال ضارغتساللل : 102815 10115 14و 515



 اند  ق
508 

 ريك 811110810111 011187 آلظ5 148155

 43 1'جعسصراع لع 12 ماس مدت لعد عماد ةعسععم, 12 ؟طغقام دع, ءطغت 1عد قعهطعت , نأ

 مصاست ان عصص عما 10206 ىاحت ]1ج طعام دع لعد 6مععد. اظظ11ع نأ ةممعا6مع لدن طوطت عمن

 مقردأ 0ع نايب , هان « ها 0'ةجممدع» هر صصمأ نسخ ءوأ 1! نيد ةلعمأ كح عمعع مرجممموز. 0ص

 ]1ج همدصتعصع 311551 ([161110ز5 ةغالب , هاد « هنأ 0ع معطواتة لع 2 ».

 0 تتصاتاتعم , نانأ 2 مودع 165 ممةداأمتك 0ع 1[ ععمتعمعع ةصاتوتعر ؟هنأ هطوءمتعت

 نسع ها116 ههتكمس دع مص مدع لع ءاططمدع5 ءا لع طصماق : لهصق 1عو ءطمدعو, هد ءمصقت 0غ

 ]صح عماتمم , ءأ لمصم 1عو محماك , 1' ن1 معداتمم 3. ]تصح ءداتمم» 5ع تةجممأغ نذ عع نانع 165

 2ع ممدصست هت عمأ وسو عبر, 6[ 145 1مصصمتسك, 59116211 ناحقصخ ةذ 1'نلمعتاتمصد, ءآ1ع نادتأ

 ممرتست 6ع مونع 1و (626ع5 ةمدعتءر ءا مون 145 [مصقتسك , ؟10ءن/10. ]رعد ةضوطعو هلم ماغعصخ

 ءعالع لتحتمتمد , ءأ ذلك كممصغصعسدأ ذ1ه مععستغمسع مدعاتع 1ع همدح 0ع قأاعم هدن « معدق6عو د

 ه ة 15 لعدجتغسعر, ءءعاست 0ع نآايبر هدد « ن10ءهاتمص

 (ءانع لتحتكزمد ددللتغ هنحح قعدطعد اممأ نع 1ع داجاع لع اعتمد 6ءتلحتةتصق 5ع ءمصاتسخ

 لقصف 15 اةسحتأعد لع ]5 دست م1116 ءا لكدص عماشأ 6عاغز ممهتك طاعصامأ 115 5'ةطقصعمم-

 مفر عما هلت 03211665 , مم ةعم] عدصعمأ 0ع 13 مسصحع , طممتخ ءمعمع لعق زعاتج 0ع 21015 , 95

 هلانافمهكقمدمر ءاع. 0م ةزدصلم هلم نصع اهمزهتغسصع مدساتع ة ]دعا لع له هطغامكودعر

 50115 1ع ممدح 0ع عيدبر 01 * ءاتمودع ممانحتعا1 عه. آنع معصصتعم اع هان 11 1ظنخأ اتدتاغ لم

 عيدب ممرع 12 كهلع لع 274 لع !"طغوتسع, هان 887 لع ل. (ن..

 [عو هريحتتت معد ةمطعو نيد اةتاعصأ لع 12 ءطغام دع دهدخ 106 همصهدط»ءاتع. آند ]1ع

 نتت, 105 يتلا مدنا, 81 ما"ع5وتع هدنط ]1 عع 1ع5 ةحاععم , ءوأ ءعاطتت لاتئانط 60117ةل1 6

 ةعرهلز - ءللتم ةطوس- !ةعمساط ١ هدددماتك 5-21ءاعؤلو مانطأتح لهصق 13 مععصتغمع ه6

 لت ردع هاغعاع لع ![طغوتمع , 1ع حرسع لع 1'"غعع ءكطصئانعصصع, دهانق 1ع اناعع لع مولعلا حاتغم

 هزت ٠ كعمل لعو ةعصععم +. ].ماتحمعع تمناع ىدع 1عد ممواعد لت اةصودقع هد ععصغمل

 ه6 1ع (ممتكتغسدمع ءكدممتاسع نامتأ ءمصقدعمم خذله عطغامت ومع ممم تعصدعسأ لتاأع 5. (نع كه

 مااعع طتخر انط معان مآ15 لئدس ة1غعاع ةطغنر ةمانصتق ه انصع 201017:ءا1ع 60ةعاتمسد مهن 1ع

 ةءادعتاعط طر ءام1-ءللتص ة1ةطسماتل هل-(نةمدادوتسإت, ءا معجم 16 انامع 0ع حاففملا صيخملت ,

 1 17نإل. ك-0عققاتقو م. 77, مآ. ٠٠ 3 126 |[ دما اهأ1011 0017و آتك. 1111 , كدا 1

 * (هسصمةمعع 1ع 82ءانمدمعتمع ااناةموتدمأتواع 4 121. 07 لع 1)1120 آكطم1 اه, ا. آ[[, م. د

 0ع 181301 طظكطه]اوه, .٠ 11, م. 1 عأ ةانلالءز ا. الو عا هال.

 رم 616 عا هنأت. ءأ 1!' كما ماموأع ومعبسسماءعمام لع 5 01. ةاطانمو». لع 1)1130 اكطقلادر ةلتح 03

 11. لع 85وعإلب م. 305 ءأ دانلا٠ مولعلا حاتتفم.



 200 اذ ل ف 0

 دات « دهطقامهصعع لت 2:ركم] ! +. آند يدع ءع اطتعع مهضتأر 11 دعتتأ لع اعداع لقصق !ع5 نصت

 نمرموزاممر ءأ 1'هرص عج 81 1ع ةدتز ءا لع لطتعمو ءمصحصص عصامتععو ز 11 عجتكاأع لعتح لع هع ءمصحع

 مدعصامز "عد مدس 1ع دءطعتأءاب "!"ةكامممست, نتت !!1هتلكددتا نعت 1ع دصتلتعسس لح دع اغعاع لع

 ا"طفوتمع, 1ع دو" زغعاع لع !' نمع صدا عدتععب ائدص ءقأ ةرجمعأفم لوطملا , هدن « 16: لةتءاممز6 »

 61 ]هدام ,ريصتخملا , هد « 1'ةطاط6 ع6
9 

 +. نعاس ع ه ن6 ز[سصمتختسغ ذ (نهلعنأم عد 16813

 أ ماسق امس, ذل 0م صقامصانصمم] ع.

 لخص ةعدطعر نص دما هيأ قيقح 105نتال يا كدم76)10 لهصم مص ىعدق م>07عز ©عوأ

 نص زاجع ينحصم 11 هكا يدرحامرت6 لمصم نص ىعصق لغامدعصغر ءا ينل مدقدع لع ءع يدت ءقأ

 مدمامصعأ هنن ممعاممطجست ودع, لح مطجستومع هنح ممل آه لعصتغمع لغصمصتسماتم»

 نحت ها لفعتحمع لس ؟ءعطع زاج , هان « مدقدع» لثمص ءناغ ةاحص ةتحاصع +, ءوأ 1ه امهات ءانمط

 لد عنعع ءملوعمعر 011 « 10م6 ».

 ]م صفا ممطمع, ننت لداتع نص كا عيمصل ممأع لقصف امدناع 1ع5 ]ةصاتعمر كا قنانت ص021

 نسع لغصمتسصتسهاتمم عمععوسعر عدا تعصعاتتع عد ةسضسصطع مهن 1ع مما ةظراعتسا ن1 ةزعصتلع

 «٠ من1 عع ةانطع ءدم:عوؤام 14 عانق لكتصع جياع دز عع ططمأر ءمصحتصتع هج 7011, ءقأ 1'ةعتتل-

 ىولعمأ لم عمعع. 0دنص اتا ن عد ءك1مفذع 5 مح نا ةردامدخع جنح همدحط»ع لعد امم معق 3, عا 12 ةهطقع

 مدع ءمصقةيتعسأ, لقصف آم لعتجتغصع مدهتع لع 12 طعام نع, ءمصقدع منع ن 1' نوعان

 المص. 810 طم م1 ددتأ دمص ءيعطصما عر معمخمسا ةكتعع تةهتكمد نين علا عصع لملك ناصع صدص ومع

 كقصق ]12 مدصتع لع ]ج ”طغامتعمسع ةممعانع ميدب , نينع !هتكود'عا1ع هنا صصمامإتنع عد

 لعطمر»و لع وعد اتصحتاع5و ه"ل153113.

 1106 ط وص ممخ ه ظمتأ م6 عملعم ىمرح ءمصحصت عجامتسع ةادحع .طآدضتتا ممتع ع5 م7016عمصم غصعد

 ءىمصفو عم مد عم ممعاتع ةذ 1' عمات هلتمد لعد اأعحصعم نكااغك لقصم اه عطغام ودع. 11. لع ةدعإت

 4 "مهمممس6م ثي عا لذ, لممك ةمص (0هدحصعساهتمع, لعد [عمهصعساك لع عد ممو16ةعودصغصعق

 مماخصتست ءدأ ذه 12 مدعع 8. (هرصصع 1ع لعمتع» [ممهصعمأ ه كاع [تمصومغر, ءا يناس

 حج طعومتس لع 1'عمكعساطاع لدن مدقددوع موانع عج ةعومفسم نصع اصالة وععمعع مصما1غاعر

 نماند كمرممك لعتمتع 1ع ءعمتملستعع آر ةععم دمة عمم لخمسع "دن سعانمم. 1101 ط

 ةاهستع دانس 1!'ةيمامتاع لخمس ءملةاطعع ةتحهتس لح *٠ اغعاع لع !'طغوتمع, اع دع ةلغعاع

 0ع 1[: خمع ءطعغاتعمصع, ةدمعاغ خطا هل (نةطعم» 0>0]10-21]ةصن 4

 هترابعب خلبي نأ وهو اغيلب راص اذا لجرلا غلب ردصم لصالا ى ةغالبلا نأ (ة) حنعأ

 ظفللا نسل مسا مهحنعو لالما ريغ ىم ةلاطا وأ لالخ الب زاجا عم هبلق ىف ام هذنك

 |ذبن ركذا اناو هيلا اهب لصوت تاوداو هيلع اهب لدةسي تايا كلذلو ىنعملا ةحك ق

 مامالا لاق زاجملاو ةقيقحلل ىف لوقلا لوصالا ىم يش تابتا دعب لوصفلا هذه ىف اهغم

 نوصوملا ناك اذا زاجلاو ةقيقتلل صو ىم دحاو لك دح نا دعا قاجرإل رشاقلا دبع

 ١ 8130ز1 اكطملأور 1. ه. .٠ 11و م. 402 أ 51 4 ممل عازم لك 07 0070م أنا

 2 70. 1510.م. 404 عا كتل. لئلطم 1كطدل]! ممر مدع 11.04 ةاهصعر .٠ 1, م. 390٠
 1١ 1رزت"ع 1111, ءكطم 5 "01. 2 1" عأ ةانلال.



 كان آخ 851111101810101 011117 آس1كل5 184810580007
 ظلك لك درغملا غباه د أدنبا: انو. ةلملا هب نوصوملا ناك اذا: ةدح ريغ درغملا هب
 ةقيتح ىهف هريغ ىلآ هيف دنتسي لل اعوقو عضاو عضو ىف هل تعقو ام اهب تيرأ

 ام [ريغ] اهب كيرا ةيلك لكو ةنكمالا ىف ةياغلا ءادنبال ىمو ةصوصخملا ةجهبلل دسالاك

 دسا عاجتنتلل كلوقك زاجي ىهف لوالاو ىناثلا نيب ةظدحالمل اهعضاو عضو ىف هل تعقو

 ى هيلع وش ام ىلع اهب دافملا مكتمل نأ ىلع اهتعضو ةلجج لكف لمكمل اماو دي ةمعنللو

 تجرخا ةلهب لكو ملاعلا اشنا قلل هللا قلخ هلاثم ةقيقح ىهف هعقوم عقاوو لقعلا

 ىلاعت هلوق هلاقمو زاجم .ىهف ليواتلا ىم برضل لقعلا ى هعوضوم نع اهب دافملا مكحل
 لصالا ىف ةقيقنللو اهلاقتا ضرالا تجرخلاو ىلاعت هلوقو.اهببر نذاب ىيح ّلك اهلا قوت
 تنك" اذا' تنقتك ىم وا دقيقا قتحما هدي قالا هلل)' قَكح ىل ةلوغفم قع ةلايغف

 قوقحت وأ عضوملا لصاب تبثم ىش. هنال.امأ كلذب زاجلا نالخ ىمس امناو. نيقي ىلع هنم

 ىف لصالا ىنعم ءاعذا هناف زاهملا نالخ نونظم ال مولعم ةيلقعلا وأ ةيعضولا ةلالدلاب

 انركذ ام لصالاو () سيردت ةاهننم ىتلا ةقيقح مهلوقو اهخيب ةلصو. ةراماب عرغلا

 ظفللا اذهل ىلصا عضومب سيل هنال ةادعت اذا ةزوج ىتنلا زاج ىم لعغم زاجملاو

 ىلصالا هناكم ىلا هادعتي مث رمال هريغ ناكمب فقاولاك هيف عقي هادعتمو هزاجت هنكآو

 ىقزاج ديلا انلوقك درغملا زاجملاب انغفصو اذاف ىككحو ظفل لاقيو ىلقعو ىوغل زاجملاو
 قسيرط ىم ازاجم ناك كلذب ةلملل انغصو ىتمو ةغللا قيرط ىم اكح. ناك ةمعنلا

 مسا ىلا مسا وأ مسا ىلا لعف دانسا وش ةلمجل فيلاتلا نال كلذو ةغللا نود لوقعملا

 ةامثو امم نسحا طخ الثم انلق اذان ةغللا عضوب ال لكنملا ىصقب لصح ىت كلذو

 مويقلا ىل كراش هناو العف عيبرلا نا ظغللا رضاظ ىف انيعدا ىق انك هعنصو عيبرلا

 نوكي دقو ةغللا تيح ىم ال لوقعملا ثيح ىمزوجت كلذو هنم لعفلا ةحح ىف رداقلا

 كبيسح- ىنعملا !اديهش هنلاب ىنكو ىلاعت هللا لوقو مثرد كبس مهلوقك ةذايزب زاجملا

 ىنعملا هّموق دوم راتخاو ىلاعت هلوقو ةيرقلا ٌلأسأو ىلاعت هلوفك ناصقنبو هللا ىفكو
 مل اذا امان مكح هبيسب ريغت اذا ازاجن اهنذم لك نوكي امناو هموق ىمو ةيرقلا لها

 مالكلا ةلج فصوي ال اذه عمو ربكل نؤكدف ورعو قلطنم كيز لوقت الف ريغتي

 هذه تفربع دق ذاو مالكلا ىم ىقب ام ماكدحا ىم مكح.رييغت ىلا دوي مل هنال زاجلاب

 ١ لع صك دد 2 ممرتلع عد طقتكع ع5 1ه0أ5 : ةراسدلب ىقلا هدول وأ ءاعدأ سيردتلا.
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 ىف لوقلا ةيانكلاو ليثملاو ةراعتسالا اهنم عاونا هتح سنفج زاجلا نأ جعان لم
 ىجت و ةرهظتو هيبشتلاب معغت نأ عدتف ىشلاب ىشلا هيبشت ديرت نا ىف ةراعتسالا

 اريدقت وا اظفل ىيبلا ىم هركذ حرط عم هيلع هيرجو هبشملا ةريعتف هب هبشملا مسا ىلا
 لوقتف كلذ عدتف اوس هشطب ةدشو هتعاجت ىف دسالاك الجر تيار لوقت نا ديرت

 عيدبلا ماسقا نم ىو ىشلا ىف ةقيقلل ىنعم ءاعدا ةراعتسالا نا اولاقو !ادسا تيار

 اهب دحصق اذا كلذك نوكي امناو اهوحنو قيبطتلاو سينجتلاك مالكلا داقن كنع

 حلا دقنلا لشا لوقو هيبشنلا ىف طارفالا

 كوعاع ننع 1ع مصمأ ةغالب عدا دسص ممكلم» لدن ؟عىطغع علب. 0» هد لثأ لع يتعانت نص علب 1015-

 نتتأ] هيا لعر عدت عيلب , مما ةسلتعع نتعر مدع كد هتمصتغمع 0ع 5'ءعممتسعت 11 مدمصتاعفاع هد

 لعاتمربو 1'عووم»» لع ]5 معصقمع نتن عقأ هنح [مص0 0ع دمرح ءمعتت, عا ءعام لكتصع مممصتغ»ع مدع

 قعر ةدصق ءءمعجلفصا عض عر هدصعاتسع, هدج لكحصع طحقصتفاع 06ءام منع , ةدصق ممانسامسأ ءدع

 عوملسو» 1" ثحصتتت. (نع مما, ءطغت 1عو قصصطعق , لفوتعمع , ذم”مممعصعمأ مدساعمر 1ع طعمتت 1 ة2838ع.

 آبنع طغت اةصعدعع 2 ع5 قمدعإةرع5 ةتتحوستتع]و هرج 1ع مععمصصمتا, ءأ دل عوأ ةمالصتتق ف 06و

 منواعد ندت !هاتعصتمدءدأ ]عد مدممرت عدم لع ]جا عتصسلت ع. ند اعمتح عد لفصف ءع5 مه16عمصص ةدعق انح

 مرةءزك لعد ييعداتممسك لمدن امهتاع ءءانع ةةعصععز دسصقتف 0'ةطو0 زع لتعدت يتعاوتنعو طصماق لو

 مصاصعترم عك نينا عد [هصعمأ 15 طققع.

 مذ 85288551073 583121:018:1585 خا 580م8 81 28 5 0101 1:8 5017 ناك ا 185

 آلم ءع ندع لتأ !ةصحصح ةطل هل (نهطع» هل آطز همز ةصجت : « ةدعاططع ننع 1ع قفصدعاغ»ع لع اهانتع

 همرمعدوامم يصمأ1مز6ع, دمزا هنن معممعر دمنا هنن ظعممم, لت ةع ةانتحدسأ نم'عالاع عا ععداسع

 ممتع ان 5عاتأ طحمأ هت مدن" انصع م80مهدزاتمص.» لع مدعاععمت 0'هطو»0 لع 1' عممءووتمس "عدمتتع

 مق انت ةعاتل 20 :

 مدنا ةهحصصع عصزحإ مرنم لقصف 1ع ةعصق ممتع 1عرتعا ذ1 2 616 ممكسصتاتح هصعصأ طصتق عل 13538

 أ ةطواضحعأاتمد !هتلع لع اهدنع 100ع كامدصعغمعر ءدأا دتصع درت" عدولمد مرممعز ءأعوأ ةتصقأ نت'وص

 لت سس !زم», عد مدعاقسأ لخص يتملستمنلع لع ءع صمم. ((أ عوأ عمعم»ع هتصقأ يتلمد 5ع ةعرا لع

 13 ممعمدمدزانمد ىم عد ممسهامصغ لح انعم 0'هن تسع ءانمدع معموتعسا. '!هدجغ اعحصع دصمأ مز6 لقصق

 ربط ةعصق ةتجاتخع يتع هعاتتت مدان اعودتعأ 112 ناغ طصصتخ عد انكدوعر طحقتف هتتعع 1506 لكتص عةجممدأ

 ونانعاعمصوتع ءداعع ءع ةنعمرت0 دعدق عا 1ع ةعصق مكستلتك, عيا دتصع يمر عووامم 8ونص نع. آن لق

 لخحص طمصصتصع طعقختع نينا ءقان هع 1202, ءا اخ ةممع]] عد دص طاعصلختخ لتح طماتح لع 72617: '.

 (لدتمصأ هلع م70مهدز1همق , اماناع م"هممدزاتمم ةممصعمع عد لعد اعحصعف نتتث م0015 عدغ انط

 دعمك ىفصلصخسع ءا ةلغويدمأ هذ 15 معدقفع لع ءءاتتت ننت مدخاع, وأ تسع م0مهدلان0» م0م2.

 [يجعسصماع : « طلعت ه ضن امادأ عع يبن يتكاعر طلتعم د م«هلستغ 1ع دمصلع.د» '[هاداع م20مهدت

 نمد ةممصعمع عد لعم اعحصعف نحت هه ععصا 1ع ةعصخ ءمصاعصتت لقصخ 15 معدقنع نتتع مهن انصع

 ءومؤعع لتصل ع"معئاماتمم , عدا دبصع م0ممدزاتمد ظعتص6ع. 0م معا كاعع ىصصصصع يععسماع ءع

 ء( 11غ ةعحتعع ين'مم معدل ةحعع ]12 ممهتم». 11 عد عاناتعر 11, 3, عا طاتنمع 1ع الدنس هلل ذأعر كك, 14 )

 ني , عم ههقطعر ةزوصنطع ذ 13 1015 «12 طهتس» ءوأ لع ممغصع عم عععع لس مصمأ ةةهتممس. (؟لهرت. الذ-
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 مهقددعع لت هوم : «]ب'ةعطعع لمصصع لع امج اعطحرتد لع نتقا مصفط مع, مقنع 13 معسل هدم

 لع ةمص ةععمعاتسا ب م عا عا هتحاتتع مدقددعع : « طنمصنونع ]ه اعممع ةع عد 6طوصعومدنع لع ةعد

 مل عدتتج د

 ةقيقح , لقسم 1'هرتعتمع, عدا نص صحمأ لع 12 !مرصع ةليعف , هودصأ 1ع ةعدك لع ةلوعغم : 1

 لفصتحع لع هءانع عمم عودتمد ومالا هللا 0-0 [ةتقدصأ 3 1'ةمدتواع هقحت , ءا ةيتدصخ 1ع ةعدق لع

 آ1 « همدعمأ#لغ 1ع قميور هج طلعمس 11 لغملحع لع ءءعالع دم" عوولمص هنققح , ©”ءدا-ؤ-للع لع

 دستك همودج6. 05 ه كدماهرنغ ءع اعدصع عم همجموزاتمد نذ ءعاتتت لع زاكث , مدحعع ندع 15 ءكموع

 وسل يمستصع ءوا لغاعحصتسمع, دهزغ مدع ءال]ع-دحغسصع , 501[ مدت 15 محمص1 ةرخع لمد ءالع عدا ةصمصع

 هنعر دما مدع 1106ع نم'ءالع ممعتلاع لمصق ءءاست نحل ةءمسجاأعز عد تح دصمأر 15 جمال ان 13ع-

 ىصصرمد ومع عدا 1'ءالعأ لكتصع ءمصص 0155322 ءعمامتسع, ءا صمص مقف لكتصع 165ه م1 عدوا

 هع نانت 16 لتكاتسعمع لس زاك , لمدن !تصتوسع ءالعا عيا لع امدصقممماع» 1106ع نست 5 ةخامعاطع هنت

 عمصع هل ]نص 04و ممصتعداتح , مدت ةاتئاع لئتص تهم يسعاعمصعمع داع ]نص ءا 1' دماغ ع. ( نقسم

 هد للا ننع 1ع ةقيقحع لكتمع ءكدمذع عدا د ماننق !مماع يي »عدولمد , هد ءمدصتصعأ اخ... 3

 آم مدتع يرا1ءداتمد عدا هءالع نحت م”6ءغلعم

 زاجن هدا نص صم[ 1ع 15 مرصع لعقم. ©م لثأ, عد ممضامسا كتتمع يممعددزم» , زاج 81

 مدنا مما , هذ 1'ةمصتناع زوج , 1همدونع هءالع يممعددتمص» 0نمدقدع ءعمامتسعم ائصتاعق , ءكءقانف-لتعع

 نع 1['ةعععماتمم يد'مص ]ست ةلامطاتع ماعدا مدك ءمصاعصستع لمصف 15د اساعد نحت طصخ ةكدتعمأ

 مكصتاح عج ءدغ ناغ ةددتعممعق , محقتك يت'ءا1ع 1ع5 لف مدفدعب ءأ نان دمعك هحمات نع, موانع انصع

 ممتكمص يتعاعمدوانع , اننع لع دد مامعع, ءآلع يدتالع ءءانع مادعع 0' عم محتصا ممانع "عمت عمءمع

 دو مامعع ههانتمعأل ع.

 زاجع عدا امصلقأدتس (عحصع مدعممأ , امصافأ 1 ييعتسع نصع همفضواتمد» 0ع ا ل

 لتمعمت يدل معدأ ةاعع دبس (عحصع ععمصسماتعمل ءادحص اعحصصع نت مع0ا0وانع طص لانععص علا 0

 1عومس (0نمصل 1' عمم عدوأود ا عاسصنع ءمصقتقاع لقصف تن ةعتأ مممار ءقمرم77 1هرتكوانع 121005

 0لغوتعممصم نص طتعصامتا مدع ]ع طحمأ معتمر دماتك ةصعاأمصك انص لانععصعما 5هانق انصع !0معصع

 يماتتعممأع ب ةثر ةهلج همم اخدتع 1" عم معدوم 8 عمصنع مهنا آه !مردصع لختصع معمممعءلاتماد , هعااع

 ىيرممعدولمص» دا 2علع مطاع لع ود ةلوصتك ءداتمص ذل طصع همفداتمد 0ع 1'عوممأر عا طمط مهق هاتاع

 رصمأك ندا 1" ثدمصععما. ام ءالعأ, ثصعا اع نصع م0مهدزاتمد , ءاعوأ طمعاامع انت ىعماطع د "همم

 ةحعع ان طفت هاج ان طمات 236غ نص ةنجاخع مماسب هرم ءءاه ه اتعن موع انصع نانع لع !' عمن لع

 است نمت ممعاع, عا صمص مملصغ مدع 1ع رصحماع ءالعا لعد مدعم]ة5. 81 هماتق لتكمصف , مدع يعصماع

 «٠ ؟؟هزلخ لعد امهتاك ماسك طعحتتح نانع ءعدح نانع 1ع مدككصتعسدمد لعمدتمع عا يحتمل طصعأ هلت 0115, »

 ممانك [ةتكمصح لتعع هنح مصمماك كدم]هرت65 مدع ممانك لمع 1ع مكصاعسوو يعطعع انصع ءءعمامتسع

 ةعاتمس, ءا يتتل مدهاقموع ةحعع 11 ةانمم نسمع ءا ناععمعأ ىد امدكعمادتكددصعع. 07 هءالع اطهصق-

 اجاتمم لع ]5 مستكددصعع لتحتصع هند مككصاعسرو قا ادصع همومماتمد لع 1'عدمدتغ, ءا دمص مدق 1'ءالعأ

 0ع5 مدعما1عم محطم 5.

 آءعزاجت معسأ ةحمتع ائعت مدع نصع 200ت1هص لع ممماك, ءمدصتصع لقصق ءعءااع عج معدقامم :

 متد كييسحتب , ءا وحتتع 0325 © مهةقددوع كت (نهردم ١ك بهست للاب قكو 3 ]نم ءالعار هد

 ةنتعمتا ماد لتعع كيسح ها هللأ 8 11 معنا معدل عحصعصا ةحمتع انعت مدع اند معارسمتم ءاط عر عدا

 1 مانع 15, 1155. (ع دتلظغ هز عد لتكدسأ مرد ع هرج 1ةتاغ عدح

 2 مان 5215, 715. 2.

 1 80ان10أ1 751آ:1111 7615.

 ؛ ]رع ةعءمق 0ع مثرد كبسح عنا نص لتعط عدد

 (عملعع نت'وحعع مص لتعطعمم اان مماتصعملق 1ع م80-

 تنعم امانا ع اتم [' وأ 21655011".
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 لع مطصمأق , عمدحتتت7ت ع لقق ع5 لعاتال ]وقددععق لحن (نمعمص : « [7خطممصلع هنت طماتتع», ءأا « ل[هدوع

 ءطمتمتا ةمص معسماع ' , ١» لمصدأ 1ع ةعصق هنا « لعسمحصلع هتتح طقطتامصام لت طمتسعد , ها « 01035

 ال6 كحمتح لع نيسعاوتتعف مععدمصصعف ممست ةمد معنرمأع. د آددصق ]آذنص ءأ ]'هنتاسع هكر اءزاجت 00

 انعم ندع 1!هموسنتصسع ءةمفعع لع لتماتمس ة'ةمفعع لقصف ]عد تعد لع 1'عومرصتخب أل طع ةانع-

 حتعمأ ممق لع ءكددص عع ضار تا] صك هدف لع زاك. اصسدوتع ادن لثد : « /علل ةأءص نو ءا قسمان د

 505 ةزمانا عد“ نانع قةلست'مات واعز 172 311551, مرمزدموت امد دع ىتطتل مهق مانع ءعام 0ع نا

 همم زل مع ممفدلاع مدق لع ]ج ددمم»ءووتمص نص كدمص ععص عصا لفصق ]'عدمصا لع ءعاتست نان 6ءماناع.

 للجتصاعصمصا نانع ادن عق دن ءماتسمسا لعد معصعتمءق, ةدعاطع ننع ]ع زاك عدا داتط ةانزعأ نادت 5ع

 ممصامعع بح ماسقت عت ءطقمتا سعد, اعاد سنع ]1ع ةراعتسا «له طغاهمطم» أدر 1 ليتم « 1'جةدزسسأ-

 ]داتوص »+, ها 1؟ ةيانك «لو رصغامدر ساعد. المانق ةللمضك ل'ةطمخل مدعم لد ةظراعتن سا.

 طور 16 قر اعنسا , لت ءمرصمةعك انصع ءانمذع ةهدتصع ةاناع, ةدصق يرمسسع» 1106ع لع له مدح

 مويسحتكمس ان ؟ئهه لصمتلا هنت اعحصع لع مرضت هتقمم , انت اذ ةطقم»طعخ ]'هطزءا محم ه6 عا اذن

 امو ىصلمصلك مقعصطاعر ةدصق امتع ]ه طصحمتصلعع لتئاتسعاتمص ءصاعع هتحر حث لقصف 1ع اعحمع

 هحصسسصغ , دا لمص ءءاتتت نت عدا ةداق-ءعماعملسم. قفعام ذلتعع نتع اح هك الاح ان طمطصصصمع ةعددت-

 طاقطاع خذ دسص اتم ممانع ]!'دينلمعع ءا لج طعوخماتععر انت مغعات ىعرتود 16و 106عو ةعععقومتععو ءأ اس

 لترسمم : «ل'مت دن انس المص“. (0نعالسعف ةتيغعتست هدغ لثأ نع 1ع ةراعتسا مصقتقاع ذل هلاعتطتع»

 ةدتصع ءاطمدع نصع عسملتاع نت دع ادا ةممدصاتعمأا مدق. اكد ءع دعصق , ءأ 0'همععم 12 لغطصستتم»

 نع اعد محمتاخع5 لع اه احصعتع هصغ لممصغع لع اذ ممصاتع لع ]1 ءاطغامتونع هزم م16 عيدب ع

 1ع ةراعتسا ممجا سعدت لمصم ءءاتع مدعاتع هنن دصمغصع اناعع ننع ]1ع سينجت 1 قيبطت , ءاع.

 رصهتف هعام دع معانا ةحمتس انعد ندع 1هودع !'هطزعأا لد قر اعننسأ عنا لع لكمصصعت» ذه ءمصمف

 رمتكمم نضع مممانع ةنموتعسسع د ءءالع لكتصع ءمصخمدختتكمم هملتصمتعع. آنعو دمهتا»ع5 لع

 امصومعر ءاع.*.

 آد ناتعفاتم» نانع هماتك ا؟عممصقك 0ع امدتاعتت طماتك 2 مدصات 2261 لع !'ةامعر اهصأ

 مما ءا]عصح ةصصعر نع ممانع ]15 محمصتغنع لع زتمتع لع 81ه ممن, لمصخغ 1ع ءمرصصص عم

 املدع ه 51 ةمايحتعمأ م16 رصتك 3 ءمهاضصطاتاتمس مدع 11. لع 53.

 ١ كموال1316 2811, 7. 82 , عا 50111. 111, 7. 3 وتسع 12 ةملاعر اهالعم 1ع ءمصصصغصامت"ع لع

 2 (هرصموعت هع ممقدقعع لع 8[هأطقضمتأ 2ع 31. 06 5ةةعإلر م. قو 1٠

 هع س'ةسائامأاع لثغ لحصق ذد ططغامماوهعرو آآ] , 4
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 طوع د4 ءأ ةدتا. لع اصل مملم عانمو - المدد هحوصق قودرتم لع طحفم مقنع ةملمعاتممر ءا لةهمعغو ]عد
 معسمصصمععد ندع [امعاسأ كاع لهصف وعد 81جعمصمق هن ناتأ ةمصغ ككنذ مقنع 0'ةساععد ذل 1ع هععمقامد, 15
 لت عرسك ةصعتل عصا نحن صممت 1ص 1ع مدتسو لع 18 مدح مهوزغ مص لع هع عم[ ةطرتع هدنحدت معو مماتك 270235 12-

 كتوم !"ةممودع هان 1ك صصص ءمعم دد 5فلهءاتمص عا ءعللع هنزل له ظصتام انم افصما عطه 0101 20115 ل1
 6ةءطقممم دع انماناتع قرص لحم لعد يعصمم]هتععم ممهصتت ةعتتاك لعم 3ةةصععد لع [مصتست لت ةمهعا عصمت عد

 ذ 11. ةزاح عوخع لع ةدعرت (مخدجم لد (هكم]هيدع ةصمصمستغ لعق ممهس نق عام لع دو طاطاتماطغوعتدعز , كأ ناتأ

 ةمصغو دو مجمع ؟دععمأ ةعاط عامك مقدع عجن 1ع عج هلت عع لع (هقاعا طعدصعم. ]بع ءممتقأع لت محقساتق علا 2 اعهطتق-
 نغ لعدح ماغععد لع آما م6لتوؤعد مصنع عد رلععد عا مدصاتع عد مممدع ماصمعز لمصق ا” تصعر ءتقوسع

 محمأ معملععسدع ]ه 1عالعع عآلم لهصم 1!'ةساعع عزا له اعاطع هم يحن لمدحتصع. (نع ةمصأ لع ءعو محصمموأ-
 ةممك لمدن هد اعماتحتع مادتك لكس ةءطقصاتلامص لقصف 1عو ةغوصععو لع ع[دسمت, ءأ يت مامصغ ل' هدا" ع دخل

 متع نسسع ءءاسن لع 18 لت عدلخم ردتصعدع. 06و لعدع مانععم وع معضم مح ءعضغ لقصف 1ع تععدعتا ل كطفل علفتس
 رستم هذ ءمصاضسطاتاتمد مدان 8 مملهعاتمس لع [ةماصملسعاتمس (ةصعتعم ؟مصلك ةعوطعر دك 13535 101. 255 أ

 معد 447, 101. 185) . 51 ممدق ماعم ةحتممق مدق ا!ذتا نكمعع ءقذأ يدع, لصف ع مععدعت] , ءااعف ةمصخ لفمماتص نع

 لعو ةءاهت مود ءممعساك آصلتكم عدد1 عة.

 آه ماغعع هن لمصتمصع ]2 ]عاصم ىلع كغ ءمصصممدمء لئذص فوج (دم3 لع ل. 0.). ؟كهزعأ هع نست رت لمصصت
 مهتكدوم عع, 0م جه ات ننع 8دقدورم ىع مماتحتتتأا هلم ةمانق ]ع5 1هزك لع ةتللطقس لع طءصوعر ءا دع 1ع مكصعع

 رت ةحوتل ماهعم ممادع [[عمانعصمست انح 'انعاع همصحتغف [وصفقل. نس لمس 1" ثصتتع [[هددوست اصحاتلم هذ دصع مهعانع

 لع ماهتقتا" 1ع د[عاتووادع هرج ععصفسمل لعك اصمتصعم انتعلطعدر ءا ءعالع مهصاتعر هان 1ع داري دع نأ مهق ةمدتعم

 دع انما لمصم 1ع ييمعاتعم لعد ظعصماب [[دعدصتر نحن طقطتامتغ معتم الوسخ ءعغصسع نتقمت" ان عع لعصح عانعهتأ انك

 حصن لم 11هددونص ءأ لع ع[دست. عا ةسن لع [آدمتسا مادردسأ مدك نأ زمحلأم غ1 !غاعر معتق 1آةعاص لع 5ع

 ماهتسلمع عد كمص همصح لع عا هدتطآت. ظوصع 1ع لتتع عج مدقذهصت, هج ائهأ[6 لهصق ءءالع ماغعع ]12 ءمصط عمم هلله

 لع ءع ندع ممانك ةئمصق لثغ ةدتع آه !ئطعصأم لعد دمعتك ممكنا مدمصعو ل هعالع م0[.

 43 1" يمل لع ]د ماغعع هن لمصتصع اعنصع عاصر ءكلع ظدغ ةلععددمع مدع [آدعتعأ قنص لع ةعد ةسصتق لع

 [ظدعجلمل, ةممعا6 قطو 3لهطقصحصد أعل '؟طقتطم ه1 ةلمصصقسيب (ئهرت. طسصقل ءللتصر طخ ؛44جر 151. هد الث], ءا

 ديعصممتصمغ, قل قنقع 0ع مرح اهل عصغ ممانتع 12 مم65لعر ام ىمامأا لمد موقد. 11ه 10 مدصممود ذل 1'هععوكامم

 لكتصع دزوزاع دع هع معمدممصقوع ]انت 2( 3 ظدفدمرو. آلصع لعد همصتط»ةيكعد ءمجتعد لعف ![دعوسحقق, لمصخ ل

 ج ثا مهس16 لقصف !"ةصلصملس ءاندصر ءوأ هاطصطسغع نذ عع ممغصع معرسمصص ف

 11ةز ماعدمسصأ ١هزعا 1 ممممصطناع لعد لعدح ماغععد د نادعقاتم ممتمةمصطاتلع لأ قأ آا"هطز عا ةمفعتمل لع

 ءعاتع 0001116 :

 هجر ىريرتلل اهيتك تفتسا سودقلا عيمبلا ماب اهل ١ ىتلا هم يسلب ءارعشلا سعت جيشلا لاق

 ةرصبلاب نينجا ناويد كود ناكو ىرادملا ريطف ىب 0 ىنا كلملا ريما ناسل ىلع سا

 ماسحلاب لؤن ناك دقو ةلاسرلا ىت هباقلاو سيفنلا ر الاسهفسالا اعد ناك دقو ماسح ريمألا ىلا

 آني 0 مامالا هللا فو مارح ىذبب ةفورعملا ةلعحلا قى ةرصبلاب راد ىف اعيمج ابرشو

 2 سيفنلا بارقس ىنب ماسنلل قيدصو هراج كلملا ريما ناكو ةّينيشلاو ةينيسلا نيتلاسرلا

 ءارعشلا سمت لاق ةناعبراو نيعستو عبس ةنس ىف كلذو هناسل ىلع 0 هيلا يتكف هعدي
2 27 
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 ايوتكم ناك اذكه ملعا ساو اهثبتكف اهُنأشنا ببسو اهلاح ىثّدحو هظفح نم ّنع اهالماو
 ناسبلا هال 1 لاق ٠ ىقادعلا مناقلا ىأ نب نمحم ةيثالا فرم طخ نيتلاسرلا وخأ ىف
 نم ةرصبلا ىلا اًرئاز ةثاعبراو نيعستو عبس ةنس ىف ىريرخل تدصق تنك اماقملا ىوار
 ةلاسرلا نه ىلا بتكم ارح ىب ةلحم ىق هرادب هسلجب ىف اّنكو هعادو فدرا نيت دادغب

 هيلا تدعو ٌكعب تاماقملا نم عرف نكي مو هطخب ىلا اهّقسو ةعامج نم ٍيهشمب ىلع اهارقو
 هصايصلل 0 انسا

 قس ؟ةمممس لح ةءطعتلل ماقتل م086165, 12 0 عد تامر عانت نطاسأع ريدم 16و مجماك لع 0ر66

 ملغ ةمد» لع ءءاسأ ناتت لعل ©أ واما هدا يمتص ( اطتعت) , نأ متم مدغم مدع ؟عج [1هعس هنن صمد 0ع 1'ثصتت

 41 31511 ةطدسا 1[ةدددص 815 لع 1"عاطوج» د1 11دلقسصإل, يت كامتأ مصمممذف هبي طبصعمتت لع 12 معمءءماتمد لعد

 رصمفأك ذ ظوفدمور ءا ءالع نامتا ةلصعددنع قل 1'ثصتع [[هدددس. 0ع يبت لمصصم مهتكددصعع 3 ءءااع ةمااخع

 وذا سعر [[هدددصت ةرتدصأ صحم ةدسصع مدستع لع مادتقأ» 1ع ةاعطغملم لل 2[عاؤدر لمصخ ]عد اناننعو ددصغ ؟ةر-

 ممرما65 لقصف 1" كمتاععر ذلك دع معدجلتمعمتأ ماتك لعاتح مماتع طمتعع لهصم نصع مطهتكم» 0ع 8ةقذمعم, لقصف 1ع

 نيمصساتع» لعم ظعصمتب [[دضحسم , ين ناملا 1ع يسمساتعم» لع [[دعاع آن صتع قل 1101لع طمطتأدتا عع ممغصصع نتف

 انعم عا 11 نامتغ !'ةصحت لع [[هدددس, عا ءعمعصلمصتأ ءءاستمعا مع !'ةحدتل مدق صحت, ط[دعتسا ةءصاحتخ قل ظ[هدددصت ,

 دب همست لع !"ثدصتع ىلا 81هالعر ددصع 1اعانصع حمس دع ماهتصسلعع لع ءع مممسوتع لع معمعم04. 0ععأ دع مدقدهتل

 ل"دص 4وج (ده3 لع ل. (.]. ]نع ةماعلا لعك ممقاع5 مماسوانتلدتغ ةتصكأ : [[ديضس ]دنس ةصصع صدع "كام ءءانع

 «متاسع لع ممغصمتعع ءا صصع ممعمصتم [؟ةصعالعمأ ندن رت هحدتغ لمصصغ ]نعجز ءع ؟دغ دهانتك 53 0نءاغع يبدع رع 5

 رصتق مدع مضت. ؟!هذاخ ع نحت عيا محمص هذ 12 طم لعد لعتح ماغععد لع ]ج دمتص لع 15 عاماسع لعد دصصقصتقر

 31مانجصحصت عل, 15 ل' قطعنا (ةقدعست هل طآدصتهلقصت. آنع ةهاعز1 لعد ممقاعد ؟ةهتكدتل هعا ةتحاعع تمعلخ : لع 5ذ

 نص اهزندوع لع 8225030 3ذ ظدفذمد لمصق ![؟ةصصغع 4وجر ءا ز'دللمت دهنع [1ةعسص. كسب مممصعمأ لع ]1ع تتلاعب

  اهصلتك يدع ممسك ةاتمصف ماسكت ةندنك معمودصصعو ةكدعصتطط] معو ءاتعت طستر 11 ةتلحتا ممانتع صصمت 12 ماغعع عد

 دم)زتمو ءار ةمغد !'دحمتع طصع لعوصخ ]جه ةهعاماغر تل مصع ]5 معطدتا اعدصقععتع لع هد مصقتسي الص ءع مممصصعمأا

 1 عمت ااهتغ هذ 15 ”م0هعاتمد لع عد 8لوعدصمم. لع تعامسسمقت ةنسمغك لع ادت ذ دصع ةمدهتع هان 15

 1لدعدسمك كامتعمأ ةعطع معو: ع الحأ عد ]'دصصغع 508 (ددذ لع ل. (0.). ]1 طصع أ (ا3ع]1ه3ع5 ([1083[635 قات

 هعانع ةمتطسع, ع ءمدصصصع لع آصت للك يسع لع 1!'هحدتق معسلسعر ز1 طع ]2 8غ ةعماسع ةمانق د لتعافعز رع 12 "عااتق

 ءةدقتتتع لعوصت طن , ةخغد نيممأ 11 ؟هددالسغ طلعص هزهددكع» لع دد طححتسر ممانع ءءانع ةمتاعع ءا مدان 1'ةتاععر

 نصف مماع عم مرخعاتع لع 1'ةساط عمات الغ لع 1 ممتع. »

 1"ةممنو ع ممملغ, [امسضعأ اهمحدتاادتأ خ12 60ه عاتمد لع دعد ][دعدسصمم ءد 4وج ءا ءالعو كامتعسأا ظصتعق

 جا 308. 0ع ممعلأ ماعكأ مهك عج مصاض20ز ءاتمص ةئعع ءع ندع صفاتك ةحوصك لثأ لهصق !ةصاعمل تعاتمس. [[ةعاعت

 مع ءعووو مدق لع "عئمزع ددص انةحوتل, لع 1ع مماتعب ءا عع طع ظنغ نعنع عاصم اهل سل ل15 ممود 145 112 عةصحقك

 لهصق 1'هرعلعع هن ءآ1 مو ةدصغ مصحتس ا( عدقصأ. 81هند 11 "عوومتأ لع ]3 ندع ر 1هصعاعسدمود ةحهطأ يدع 1[1ةسانت ءاثأ طق

 لم لعصتغمع مصصقتس ةسحع 81هعوضمم , 1 لسع ة'عص تممدصلمع لعك ءممتعك ممدخطععنقعك, ءا ءع ذلك صاتوتع

 1':عيزواعص عع لعد لتحت عموم 560ه عاتمصك يدت دمصغ لع ا!عصرمو عد اعصت5 كامعك مدع ]عم ةعماتةفاعق.

 لطص طوط , لمصغ ز] عيا مدعم قت-لعدددكر رم. ل0 , عوز قطمت'ند110 آذد طعص 26:0 طعص ظععع طعص طؤط. (' عدا

 لع ]دن ءأ لع ددص [خمع اآلدطرتو ندع !'ةستعتم» لس طمعا لتأ (آ,دع6 ”) : املاع اضيا اههوبا ناكو

 رابخإلا باد لآ لع. .بلغالاو ارعام ناكو اهراعشاو بردلا رانج
 طء ود, ما. در 1. د3, هد اتعب لع آه ممدونلعر !ذذعم اع ممم
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 مس ا/م/ى#4 ]حل

 ريوو سرج مسرع رييرسب موني ملى سرع نسا م ةغبانلا

 بالو بالذ نوف رعإ

 ٠١ ىدعتل ةغبانلا

 مسد مجانلا

 دبهب طبن
 مه

 هزثا ع نارج

 مرن مو هب مم جتلا وبا

 مرد ع ىبببصن

 دا١ ليهتش نب رضنلا

 مما ةنانك نب رضنلا

 مم ماظنلا

 د4 ةماعن وبأ

 ت4 نامعنلا

 ه"ريشب نب نامعنلا

 دببس ميم رذنم نب نامعنلا

 ٠٠ ءامسلا ءام نب رذنملا نب نامعنتلا

 ساو معن وبأ ظفاشل

 سب مس طساق نب رفلا

 سبا ىرجلا

 ام“ ٠٠و رأون

 باح برعو نر زعحرس رعمو رعورن س١ مموج عا ساونوبأ

 " مهاربا نب ىسيع حون وبا

 01 لعب
 سو طساو

 ٠ قشمدلا اواو

 ١ نهلا حاضو

 ١ دوسأ ىلا نب عيكو

 مود هبقع نب كيلولا

 مس مع جيزي نب ديلولا

 نزل نجلس نب بشو

 ما» نانس نب ةبطق نب مره
 ٠٠١ ةمرش نبأ

 مجان اتا“ ةريرف وبأ

 هس كلملا دبع نب م اشه

 مهد ىبلكلا نب ماشف

 م“ ىلولسلا ماه

 مما نادميلا

 ١و ....تراخل تنب كنه

 سا ادد ميهلا وبا

 لد ثفاب

 ت3 2 نيرو

 رعرعد ىمربلا دلاخ نب ىيحكب

 ها م جملا لع نب ىبح

 هاد كيزي |

 بدو كيِرَم نب ديزي

 ىديزيلا ١١١

 دمحم هدد كلب ةمامح

 مانا ورك نب فسوي

 ه441 بيبح ىنب بوقعي فسوي وبأ

 ١" بيبح- نب سنوي



 هوا ىرادلا ىبكسم

 بابو نورس مسم

 رسبإ | ىاطلا ديه نب حسم وبأ

 5: تيلولا نب مسم
 ا4 كلملا دبع نب ةجسم

 هزت ىلمرلا رهسم وبا

 د4 ريبزلا نب بعصم
 مب مس رس را ىررطملا

 بالا نرطملا

 مسوس نرطملا وبأ

 نو مكمل نب معطملا

 سوو رْيطُم ىبأ

 /0 رس تذاعم

 هاد غةيودعلا ةذاعم

 بد ىفاعملا

 سرع“ ىلاعملا وبا

 مب ع ناعم

 مع ىيجهخلا ةنعس ىنب ديعم

 ما ع نامعنلا ةرعم

 رموز ريبورس سرا ىرعملا

 مبا ميد ” سوأ نب نعم

 بءب ماب موب سم ند ةيوعم

 ما* نايفس ىلا نب ةيوعم

 /ال#, ٠٠١ نب رسب لضفملا

 م نهلس نب لتاقم

 مع ليقم نبأ

 ١١ هللاب ر حنقملا

 ع

 او اطاقسلا ىب جال ردنا
 بدرع نوب مس عفقملا ىبأ

 رج رسب َع ةيطلم

 د5 لخاملا

 داس سيقلا ىرمأ نب رذنملا نب رذنملا

 سب ءامسلا ءام نب رذنملا نب رذذملا

 مرعب ءامسلا ءآم نب رذنملا

 بسد ىرذنملا

 برس بر» متنغم

 معد روصنملا

 ن0“ ةقدص ىنب روصنم

 هس راك نب روصنم

 هسا ىريجهلا ررصنملا

 هنن ع ىنم |

 +5 د4 ىرعشالا ىسوم وبا
 مث: يدبملا وبا

 مدد نأ_< يح ىنب ةربم

 ٠" قدنخ نب ةرهم
 هزتا بلهملا

 هاما بلبل دالوأ

 2. م06 م

 سدو خعيهم

 ريب 4م

 مس دايم نبأ

 ممم ىيقرافايم

 |مءرطب نام هن ىأديملا
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 د امال

 155 ةسانكا ىنبأ

 اك ةولول وبأ

 ثوان نعال نع مدرع ىببل

 ريبزب إب زمن ىايعللا

 مس ناطلا ضللا

 همد سا“ داع نب ناقل

 برع برسس ةرارز نب طيقل

 درت“ تبللأ

 بيع خيلبخ الا ىلبل

 ميس ىليل

 ترك ثزا/ قراخم ههيبآو ردام

 هاد نصح درام

 بررع رمال“ كلام ىنبأ

 ا ىتج ىنب كلام

 ٠١ قوط نب كلاس

 ٠ ىلماعلا ورع نب كلام

 هءس مو جراق ني كلام

 ماو ةريون نب كلام

 ْ ىكنا/ هاه نوماملا

 مزتم ماس

 نال خ ناوام

 كوه زو ردن ستجتملا

000 
 سا سلس سس نيب ل نك نر 0 لإ 00

 بالو خما هرج رعوزع رعوزع رسوب رسرعم رمرعإب

 عالم مءرع لكوتملا

 مسو١ دهاجت

 ٠١١ ىسيق براك

 سدد قرحملا
 ه0“ ريشب نب دحين

 دتو ىرصبلا دحين وبا |

 ١ ثيغبلا نب دحيم |

 /72 ه١ بيبح نب دحين |

 هدو نستلل نب دمج

 ١١ ةيغنلل نب دج

 هن“ تايزلا كلملا ىبع نب دن

 دالا ىلع نب د

 مو“ بعك نب دحين

 مس: ىوزمملامماشع نب دمي
 كالا ديزي نب هجن

 مس قارولا دوج |

 سس ىتز دلل

 هاد ندننع نب ةكردم
 ممتد ع نارم
 موون جارم

 57 حارمأ

 م١ عورما
 هلم هصخح ىنأ نب ناورم

 ها ص نب ناورما

 هن١ ريرم
 ساب ايقيزم

 هس ءام تاسم |

 م.“ د هللاب ىشرتسملا

 هد. 4 قوحاسلا دوعسم ناطلسلا |



 مد اللالا/

 دا+ صفخاصف

 سدا ىسوم نب لضغفلا

 "6 سنوي نب عيبرلا لضفلا وبا
 مرتد ىتابرلا لضفلا وبا

 سوح سدا ضايع نب لضفلا

 بنإمت)إ انا" لئنف

 هرتو ضايفلا نبا

 هد ع كيف

 ها ةلباغلا نبأ

 اا سوباق

 موس نتعب جاجزلا مساقلا وبا

 مود ىملاسلا مساقلا وبأ

 هاد ندنخ ىب ةعمات

 هدد ىالكلا لاتقلا

 00 اهرع مب ةبينق نبأ

 هرعر ثراخل نب رضن تنب ةلينتق

 م١ ةريدق نبرادق

 رممر موزع مورس سرعاب ١) كمأ كف

 تب“ ىرودقلا
 هده ءام رقارق

 ان ع نّرَق

 +: ىوحتلا زازقلا
 هرم ساد ةدعاس نب سق

 بسس بالك نب ىصق

 م.و سس مسا )ا ريصق

 هام همر رعب ىاطقلا

 كا١ اهزت برطق

 هرم د5 ةاححلا نب ىرطقلا

 "روت نب عاقعق
 كارت سبق

 م٠ سايلا نب سيق

 [ته6/ ةيلعتا قبب سبق
 هند ني>كل ىذ نب دلاخ نب سيق

 ربح ةإ مطخل نب سيق

 دم ١زت١ تايقرلا سيق نبا

 مارب سا ممصاع نب سيق

 سرع خليف

 مسبب ع ةمظاك

 سب٠ رزع» باتكلا

 مدرس هريثتك

 4 ترك وبا |

 مس ىاودعلا ةليح نب برك

 مون ع جركلا

 مهرزع رعوا معرع ىرسك

 / 0/0 نع ىاسكلأ

 انزع ١٠و ىسلاا

 درو د» حاشك

 دور نزتإ علل مدح ١١ الا :١١ ريشز نب بعك

 هز ىول نب بعك
 مرد“ ةمام نب بعك

 ةزتا ىرعتشالا نأ دعم نب بعكح

 ريبءاب مول مالا بيلك

 ال كلا تيكلا
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 هل 1

 سد نسحللا ىلع وبأ

 هس ةرارز نب ةراه
 ممم َع ناع

 مدد امس نب ناع

 نمي نالإ نرو نانو نءزن رعومزع مالو ملف مل ادرك

 برعع ضرما رع نبأ

 ”ه+ ناري نبا

 ا: ىبصخل نب نارك

 ٠٠ ناطح ىنب نأرك

 مسح ةعيبر ىبأ نب رع

 مسا نأدعس نبرع
 ممن ةعيبر ىأ نب هللا دبع نبرك

 ٠ ههريزعلا دبع نبرع
 اه“ ورك وبأ

 م٠5 ثرخل نب ورحت

 مس ىدعتل ناره نب ورك
 هدد ىسودلا ةمهح نب ور

 ”ث“ لهذ نب نابيش نب ورع

 +4 د5 ساعلا نب ورمي
 م”ت5 ديبع نب ورك

 قيس نعي منو شلال الإ ىلع نب ورك

 هنا هرو سرعس زهد العلا نب ورع وبأ

 د" سدع نب ورت نب ورك

 مساع م وقلك نب ورع
 4 ىدنكلا ورك

 ددد ةعيبص نب كلام نب ورع

 ر هز رب برك ىدعم نب ورك

 ١٠١ سيقلا ىرمأ نب رذنم نب ورمي

 ' ءس ىدسالا ريع نب ديزي نب ورك
 بورن ىمال معرسإ ماباو ||“ مزن ةردنع

 0 سرخالا نب ةرتنع
 باو ناقل تنب زنع

 مس ةزنع

 بالا ةناوع وبأ

 رعوا ىف - نب نوع

 هدد#» ةرهم نب ديع

 ب4 ىسبع وبأ

 عم صيعلا

 عم صيعلا وبأ

 ٠" ىمعلا صايع نبمناغ
 ب١ مدد ىمعاغلا

 41 5 هناغ

 مرع ءام ناسغ

 نأدخغ 7١

 ل٠ توغلا وبا

 1 مح هو نب رعي رسو ريس برع زبر راب سىيروغلا

 ريس 58 ةطوغلا

 سبا ىديسالا ةمالس نب 0

 ه5 ىهتلا ةرم نب ناليغ
 سااالا ىتسبلا متفلا وبا

 ىررع ... انو رب سو سم نر ارغلا

 مر“ تارغلا ونب

 نبرع سمح سيم منو مم 4 سارق وبأ

 نزنم ىررس رعال) زعزال لا رسم زيه زرع قدزرفلا



 مسح سود خرعلا ورع نب هللا دبع

 بم رع نب هللا لددع

 هه ا جح

 1: توهرع

 !”""شسورع

 او»# ةنيذأ نب ةورع

 هرم ىرذعلا ماوكتع نب ةورع | هرمرت.رمبو سرعان ىرصملا....ى>ج هللا دبع وبأ

 هرنا راب ددبع

 ه» ىبك نب ديملكل دبع

 دس هليل ىلا نب نجرلا جبع

 مس زيرعلا دبع

 مرتو رداغلا دبع مامالا

 ٠١ ىوكلا رهاقلا دبع مامالا

 من نوره نب (محرلا) ديجلا دبع

 بسس نأدم ديع

 سو مب بلطملا دبع

 برن# نانم دبع

 ممل. بن سو رسب مب كيبع وبأ

 باليل ل هرب مرع ىلا ردا قديبع وبأ

 بيرس سرعد ٠١ صربالا نب ديبع

 سا دايز نب هللا حيبع

 نرجو رسب زعجر سرعرع نم خيفهاتعلا وبأ

 مسح مس مع نافع نب ناقتع

 0 جاجتلا

 ١ عاقرلا نب ىدع

 كا4 ليز نب ىدع

 ةه٠"”"رصن نب ىدع

 ب0 هزت» قرع ونب

 هرج حعس نب ةردع
 ارو ع ةفرع
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 ىزعلا ١»

 مسا سرق مسأ اصعلا

 مد“ جرخمل ريش نب ماصع

 مسع ىدنسلا اطع وبا

 هاد سمطعلا

 هزت“ ةيرذعلا كلام تنب ءارفع

 قير جراف ىنب ليقع

 داس ءظاكع

 دا“ ةعادو نب ناكع

 مزع١ مو ىربكعلا

 دم داع العلا وبآ

 هحدح ةقلع

 ساب ةتالع نب ةقلع

 ميررع مرسر مرش ساب روزع فد رس ىيتموملا ريما ىلع

 برب فعن نالإ توه ندب عفا

 رس رعب ما رع ىلع وبأ

 ٠5 ةلبج نب ىلع

 رميا مين مهل نب ىلع

 در“ ىنيسكل نب ىلع

 هب انيس نب ىلع وبا

 ٠١ ه١ 21 ىسبع نب ىلع

 |( م ىبراغلا ىلع وبا

 مح
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 ها“ ىاصلا

 هرم قداصلا

 موس ةراص نبأ

 رعود عراسم

 مهن ةرخع

 نري سرع (هرس يحيرش نب ورك نبرخع

 د سسد و
 ماذنو ردرص

 رم“ قلد عص

 هزتا ةرغص ىأ لل

 م٠ ناوغص

 م ع اعنص

 0 عروص

 مر مزح ىلوصلا

 1 بيبرص

 مها تأ ىب هيض

 نم ىدسالا بصح نب رارض

 مامد ةرمض نب ةرمصض

 زم بلاط وبأ

 مس ىسلدنالا رهاط وبأ

 نابي . هى نزف ميس نإ مرن |كن |مإاخ 4 ةفرط

 ٠١ ةفرط ىأ نبأ

 بالذ مسط

 ريب ميم ىارغطلا

 اى ىدرادلا لالد نب ليغط

 با خط

 بد الايوع

 ملاك ورك ىنب ةكط

 بزعو نو٠ هع ىنارطنطلا

 مسي ع سوط

 سلا ع بيطلا

 سا ع ةيبط

 هز قراس نب ملاظ

 نون ماعلا

 د ىماعلا وبأ

 بسس نييابعلا نب هللا دبع تنب ةيلاعلا

 ٠٠١ ثراخل نب رماع

 سبب ىدزالا هتراح ىنب رماع

 مه١ ةيلعت نب لهذ ىب رماع

 ساو ليغطلا نب رماع

 دهد برظلا ىنب رماع

 نررس رسوم رشاد ان د6 خشياع

 درء 2م صاقو ىأ نب دعس تنب ةشياع

 بسن نأ ىملا .لبع نب هللا دبع تنب. ةشياع

 مس 4١ مع دابع نبأ بحاصلا

 مس بهو َنب دكيعم دابع وبأ |

 بوس نءي ميس بد مضر سابع نبأ

 هوس بلطملا حبع نب سابعلا |

 هنا رضلل قحتا [ىا] نب هللا يع

 هدر ىتداحلا وذ هللا دبع

 بيرس هرب مالم مدا ريبزلا نب هللا دبع



 تح ةلاالإزدل ١ بح

 ,مبو نايفس وبأ

 ماد برح ىنب نايغس وبا
 سود ىروقلا نايغس

 مسا سرف مسأ باكس

 دورع رسل ٠١ ىمتناهلا ةركس نبا

 نب رم تيكسلا نبأ

 هنا ىدالم الس

 مسرع د١ لدنج نب ةمالس

 سنا ىوغ نب ةمالس

 ميس رس ىبرغلا ناجس

 سرع ةطسمأ

 ١م ةلكسلا نب كيلسلا

 مهو مع نملس
 ١١ ورع نب كامس

 ١١ لامسلا ىلا نبأ

 مم ىدسالا لامسلا وبأ

 مس نوعمس نبأ

 هاذ ط١ و“ ىدوهيلا ايداع نب لومسلا

 مورس عفنتمسلا وبأ

 هدد ءأم اوس
 مل

 مكف ع سوس

 مب نوع نب نهرلا دبع نب ليهس
 ثمر زعم ررشرع زم مم ةيويبس

 معو رم ١م و ىقاريسلا

 بابإ نرر ن١ راو نيريس نبأ

 سرن غلو كلا فيس

 ه١“ ةقدص ةلودلا فيس

 ا روباش

 هدد ىفاشلا

 مود 2 نبأ

 سرت“ ورسخ انف ةلودلا تضع عاجت وبأ

 ٠١ يازخل يرش وبا
 درت ناورشتونا نيدلا قرش

 سا» ىو دلعلا شيرت

 ... نو دن رعد الا ١ ه ىشيرشلا

 ها ليج بعش

 را َع ناآوب بعس

 هرو ه١ب زغاا ىبعشلا

 ريبرتس» عامطلا ريبج نب بعش

 سرع نهاكلا قست

 ممب ةرمض نب ةعش

 رن وزيت عريلش

 مالا ره

 بس نقمتلا وبا

 ١+ برك وبا رمش
 ه4 ىصقأ نب نسثن
 هرعت ىرختشلا

 مد١ لهد نب نابيش

 سو نافع نب ةييحت

 بهل تيبس

 م65 عزاريش

 هانت نيريش



 د الالزل

 ناو ما ةبور

 نالزع يزعم نورس رممرع يسب هب ىجورلا نبأ

 مال ع اهرلا

 سب٠ ناكر وبأ

 بسس حاغسلا ما هللا دبع تنب ةطبر

 ك1 ل ايزلا

 ١ غقلع تنب ابز

0 
 ممرسإل )نع زعم ىاطلا ديبز وبأ

 هازد 8كيبز

 بالا ريبزلا

 همم راكب نب ريبزلا

 بابو ةماملا ءاقرز

 رع“ ثراحل ىنب رفز

 رعرباب رسم زوا/ |يزع |هان )رو ارش تذ ىرشخ لا

 بالو نزعب عمر

 مسا دانزلا نبأ

 مسرع م انز

 انته اروزلا

 م١ نارع نب ىشزلا
 بارني معرس مرو مز زعم |“ 14 مريظز

 منع دايز

 بسو معمم دايز وبأ

 ىس هللا حيبع نب دايز

 داتا“ قرأ نب تحيز

 مرعو بزع ىراصنالا كيز وبأ

 م« باطخلل نب هيز

 بزعا يعلو ع نيا حملا طاباس

 سر“ ىربربلا قباس

 رييربملاس مأ

 مس هللا لبع نب ملاس

 مرتض ماس

 رأت 2 ةواس

 4 ع ايس

 نإكاب نازغن حاجت

 رمرع ىإ رعد لثأو نابكح

 مدح ليتو نب مكت

 رس. ةقان مسأ بارس

 كا ١٠١ ىسخرسلا

 4 حورس
 0 ىرسلا ىبأ

 بوس سد ىيذلا ىنشهاكلا مطس

 مسا سمتن ىنب لعسي

 مها ةبض نب دعس

 سبب ةدابع نب دعس

 هس ةريشعلا دعس

 بدد كلم نب دعس

 : : سرنا ليعس وبأ

 14 ةالييصلا ىرصبلا نسل ىيعس وبا

 / مها ةبض نب كيعس

 هدد صاعلا نب ديعس

 ا٠ه ريرضلا ديعس وبا

 رسا يدنقرجب دعس



 بس البال ل

 بود خيي لخ

 مو ىلذهلا سارخ وبأ

 ام ةبدن نب ناغفخ

 نايرنب 5 نافح

 كايال نزور رفلحال . . . نر زعز رم ريو 7 تيحأ نب ليلشل

 هاه نآأرك تنب نانخ

 دزعا ١8 ىراصنالا ريبج نب تاوخ

 رنا ىزراوخلل

 موري وبا زيشلا

 ه»» ىنافطغلا ةراد نبا

 مدن مع دواد

 هنا سيئبد

 ه0 ةرارز نب ةطيفل تنب سونتخد
 /|57 ةيوتسرد نبأ

 ممم ىرس ءآدردلا نبأ

 هاو ءادردلا مأ

 هيلا تي
 ١ رعداب عدا ةمصلا نب كيرد

 منا ىديردلا

 رإ عاد

 يبون ٍ ةركسدلا

 محو ٠٠١ لبعد

 رسل مع جرزتل فلد وبا

 موس ىلحتكلا فلد وبا

 هاذ ةمالد وبا

 هذال رعود ةواذ وبأ

 مام ىرونيدلا

 سرعإ رذ وبأ
 نيرو

 عييويطبب لينال, ييوترببا اممم يمزج ٠١) كب م١ يوب اما ةمرلا 5

 بررع رعوزع

 رمي ع مس وذ

 رغب جون ريت ع3 .رينزين م, رفنإ نا رينرتب تيوذ وبا

 مده١ خبلعت نب لهذ

 هاد ةيودعلا ليعمسا تنب ةعبار

 ١١ هللاب ىضارلا
 مب م م يعارلا

 مالا ر صن نب ثيل نب عفار
 ةذه ىاطلا عفار

 موس عزمرهمأز
 لاح بابرلا

 ١١ ىدسالا ةعيبر

 هند ىدسالا روت نب ةعيبر

 بم رسب | نستناخع نب ةعيبر

 ! ُع ةيبحر

 رمرعو سور سنو مود سرع مب ييشرلا

 نرعم رس مم رس قيشر نبأ

 مدد لبج ىوضر

 1 ىدوم نب ةعاذر

 ه"" شاقر
 ٠١ شيقرلا وبأ

 044 َع ةلمر
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 كل ويوم 5-

 اد4 ثوغي دبع نب ىيسفل 14 موس بم ىاتسجسلا متاح وبا

 "د" ةيوعم نب ورك نب ىبصح ش داع

 ةزرع ىرضخل هر رمش ىبأ نب ثراخل

 ن٠ لبج نضح س١ ةزلح نب ثراخل

 بوو نو مجرب ريس د ةييطخل ١ ىدسالا كيلس نب ترا

 اد4 توغي دبع نب مكتمل ه«ملاظ نب تراك

 مس ع ناولح مب ىدنكاآ ورع نب ثراعلل

 برس ةيجلح مها بعك نب ثراشل

 مس ىاج ها ةدلك نب تراخ

 0 اب ىو هاب تو ىاهغصالا ةرج مرعم ماح

 لف ُع صج بن ليلح تنب ىح

 4 كيج مات وبأ بيبح

 | هرب روت نب ديج ةزهإ ةإو نزال رسورن مودم مرعم فسيوبي ىنب جاب

 اى: [طقرالا نب] ديج هس سيقلا ىردا وبارج

 سم ةلظنح برن ةماهلا رجح

 كإ) هدد ةغينح وبأ رمابب سرس خفي للحس

 بزل مج نب ةغينح مرت ليج ءارح

 هك ف 1 مما ترخل

 مده ىدبعلا ةتريوح ب ناسح

 ت45 .ىريملا ةيكل وبا بابو عت نب ناسح

 هد. ...طعس تنب ةره ةجراخ مأ ناب رموزت مومن ساو م٠٠ تيأث نب ناسح

 سوت ةجراخ نب ركب نب دلاخ | / /غ كالا هاو اذ" ىرصبلا نسح

 ه:ن© ىقزاملا ورك نب كلاخ م ىلع نب نسل

 هدد ديلولا نب دلاخ ساون وبأ قاش نب نسل

 د+ ديزي نب دلاخ رسر ١١ ىسلل

 هرم ءآيم تيخ ااا ىرغتلا ىيسلل وبا

 ٠ ىهتلا سباح نب شادخ ٠ ىلع نب نيسح



 كك

 رمم١ سحب )٠ع دو ارش طبات

 هنأل كف للص نب ناردب كولملا جات

 5 عويرربم

 هدد: للعسأ عبت

 ه0 برك كلم ىنب عبت
 او ع” كوبت

 مرتب ع سيلغت

 هر رعمج رهن ءاسنشل رضامت

 رييزج ا ريير رب صرب مسرع ٠١) مع ٠١ بيبح ماهم ىبأ

 يس داس كي

 رعم' زعالا....دأ نب مع

 داو ىرادلا مت

 هرد» ع سيئت

 نمر زرع رح ىنابذلا

 برع ىرس خبلعت نب هللأ ميت

 مبرد ليج ريبت

 مبو ةيلبعلا ايرقلا

 ه5 ىقنكل ريك نب ةبلعت
 حربه هرب نرش ةجيسم ةمامت وبا

 سنا دو

 رباج ٠0

 كح
 سوح مسميالا نب ةليج

 ل114 سب لح

 تره ىءرب عمم ربو ريف مالو مسع شربللا ةم دج

 ما" دوعلا نارج

 مسالا ناجرشل

 سدا مرج

 ةزبم ةورعترعرلا رعورعا ل 9 36-45 هذ ريرحع

 مس مد: قرم نب ساس

 ددب سا» نينموملا ريما روصنملا رفعج وبأ
 مدد ىبحص نب رفعج

 «”هءرابخالا ةنيغفج

 سورن ةنغج لآ

 مهد ليمثل

 هزت: ىردعلا رمعم نب ليج

 م34 برح تنب ليتك

 مس خبنغعملا ةليجج

 سم بح ةيلدهلا بونج

 ىنرا رس رص“ قيافلا بحاص ىنج نبأ

 بابو نرنم و

 ا ىرس رعد رمال 1١ ١زذ ىرشومل

 "5 نيوج

 ه هبر دفع نب مساقلا وبا روهج ىبا
 "هه رابخالا ةنيهج

 مسح ىىورخلا ماشه نب مهربا ما |اديج

 سس قشمد باب نوريج

 نود مند ناطلا متاح
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 هوب رس ًةلهفاب ىتعأ

 مث ىدوالا ةوفالا

 من ضأ ١ !ىفيص نب مكاأ

 سع» ىريبلالا

 تي لال غرد

 هاد ةيدسالا ةليدب

 04 ءارب وبا

 ىريبرب ىاطلا رهسم نب جرسلا

 ٠١ ع ىيعقرب
 مرتو ةقاحتلا كلم ىرب نبأ | سس مب صرع نيو روب سس مب مم سيقلا ورمأ

 برين الإ نوزج حالا خاب خويلإنل زعم نى زعؤنم ريتا. مينزننإب

 يب 00

 4 ةيما

 مسح تلصلا نب ةيما

 امس سمت دبع نب ةيمأ

 رسال| ريس ع كإ مان ىرابنالا نبأ

 تاب مس را كلام نب سنا

 ه ىلاخ نب ناورهوناأ

 "٠١ سوأ

 "د1 رجح نب سوأ
 مالرع مص ةتراح نب سوا

 مع ىتقتلا سوأ نب سوأ
 414 ةيسودلا

 ه:د رماع نب سيوأ

 سرس د زاوهالا

 مع يعم نب دايآ

 4 ىزملا ةرق نب ةيوعم نب سايأ
 هاه ةيراصنالا بوبيأ مأ

 سراح درع لقاب

 هب“ هللا دبع تنب ةنيثب

 نس اود

 دات: سيق نب ماطسب

 مما مو١ سوسبلا

 زم راشب

 مرسم مزاج ىأ نب رشب

 هد ىزاملا ربنق نب ىرصبلا
 رسال . ةحكطملا

 هلا نذوملا ييلعبلا

 اهزع 7 ذأ دعب

 مسا ركب

 دونم رسرعر معه ركب وبأ

 هرم ىنيذاربلا ركب وبا

 معو رس بيطخل ركب وبا

 سر بتاآلار اب ىذورلا حلاص نب ىلع ركب وبا

 رييربمب رشنجب رسب هزع نو نإ هزم رتل كيرد نب ركب وبأ

 هن» ىبرعلا نب ركب وبأ
 هن ةيرطبقلا نب ركب وبا
 كالا ةركب وبأ

 ماس لالب

 ةازع سيقلب

 مسرع ناغب رعاتم مينو ب ميرسسوإ سءزع زو ررسل) |ممم ١) رمال ٠١ ىرتكلا

 هرعم هدنبلا ظفاخل ىر٠ نإ“ نب



 تلاقلا تيرهفا
 اهحرشو ةيريرخل تاماقملا ىف اندجو ام تسرهف وهو

 نحكامالا ءاهساو مالعالا نم

 “م ةهربأ

 سوا مدأ ىنب مهربا

 د“ ىتقتلا دمحم نب مهربا

 هدب ىخلا مهربا

 سا ع ةرصبلا ةلبا

 داو نتصل نك

 ١١١ ىضاقلا جرس نب رع نب دجأ

 بد م م سراف نب جا

 بنا ىبح نب دجأ

 منه مترجأ ىبأ

 م١ داعرجا

 هل فنحالا

 س سابعلا نب فنحالا
 نب رمالع مزع ال4 سيق نب فنحالا

 مسالا حالخإل نب هكايحا

 هول هلا ىاطلا مرخا وبا

 بءو نز» رماد عم فد ن١ لطخاالإ

 رموش هب شفخاالا

 مه» سنخالا

 ساد صوخاالا

 بهبم ع مدا

 وهموم

 همم نوماملا بيدالا

 سرعم مرآ

 بب ةغقرازالا

 ا, ١١ ىرشزالا

 مع مس ه5 ىلصوملا مهربا نب قححا

 ٠١ه١ ىاصلا قحنتا وبا

 هاد ةميرخ نب كسا ونب
 ٠١ هللا ىبع تنب اهيا

 هرعب مبوب !ىقلا وبا ليعمسا

 بام ه١ دوسالا وبأ

 ها زمرش نب دوسالا

 سدا رفعي نب دوسالا
 ميس عجخا

 روب ىرعشالا

 وعإ رعد مو الا حو ميال ماه مب ممإ قىيمصالا

 هس“ ىدعسلا عيرق نب طبضالا

 سابو عمسضإ

 بورس ب مس ىيلرعالا نبا

 يل سل سن ضي لي ] ا لإ سري اكل

 زمن زعمت مترين



 كالا

 "هاا

3 

 ا 3

0 

 تست 7484 تح

 ه٠ ايوهت موش

 ما“ نهف كوخا رع اذا مس“ ةنيه

 ابوه ىوهت ةقانلا تّوه :٠ ىوه
 0" يردون سدزع غ8ىليب ىوشأ هدزع

 مدا ةيوهأ َج ءاوش هم

 ها ايه

 حاس سوم سام ايه جعهب جاه

 سدرع ناكف

 ضيف رماه ضاهنا انعم هم ضاه

 اذا ضيهم تازع )4 هز“ ةغضبيش نأ

 سو طايه

 مرسب ةكيهم ٠4 عمهم عوبيش د عاش

 اع َكَيَف

 لير ليف مورس سس لاهنأ امن لاه

 هد١ رزعو اناههو اهه مهي ماه

 هد' مايه 19 مويه ازعو ماه

 هد١ ماهتسم ناد ءاهش

 ءايلا فرج

 ب.ب معااهل اي دل اي سل اي

 كلاي عسب )>> ءاضيب لي اسمع للي

 ةمعطا ١46 ابس ىدايا تتم رهدلا
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 ؟11

 طا طا ؟ء عا

 ؟

 جاجا ع

 دحاول ىّدي ال تب نادي رمالا

 رمالا اذه ىف ىل ام 4 ةرشعب

 ةدسب ىف طقس مدرع عيصأ الو دب

 نالف دي ىلع ىضاقلا برض دال

 ةررن زعاو

 ب١ ةعاري عاري

 ةرسايم انا اء روسيم د08 رسيأ

 موب س٠ سم رسايم ج ةرسوم ال١

 باد نيسأي

 عافيأ ج ةّعفي ّعَفَي 00 104 َمغيأ

 حورس مايرع زعبل ىف عفاب 4

 م ونجت ارمي

 سمو ىماهم زدمخ نجت مح هللا ميا

 رمح

 عافيا 00 ٠س ا عيني عناب نزع عني

 نع

 برن/ مايالا نبأ م6 مويلا نبأ

 لرانإ ءامهب



 د الاله ل

 ماو خي ده ةيوَه رعبا ةيداش 4

 +.« رده ١١ َرْذَف
 بوس خمر حش

 ليقأ اناا زعالاب سحب ريره ن0 مال ره

 نم قعاو ةره نمربا * ةريرش
 فرع ةره

 د١١ تبارهف ج دبره

 منه جرش

 م ةسيره

 رسألإ شارف

 ةنع
 بالا هوس نرش

 مسرع ةلوره كوره

 ::+ زوزهم ٠١ فره ل ازيره ره
 عرعر ًاراهت

 سررع راس ةساشش

 رمز روصف مرصخش أ رصش

 محو باضه ج ةبضَق
 ١ مضف مس ٠٠١ مضتفا مضشه

 موضهم الاس ةهضف 25 مضفه هز

 نزعا/

 40 7 تفاهت ١46 تغش

 سارع ةوغش نواب سارع ١١ وغيري اغه

 رممتدد لكيش

 ١و سب ا|ذده لعغت نأ ىف كل له

 اا هاه كيب سرامل

 لاله اب“ ةله رينو للهت ييوربب لها

1 
 ْغ

١ 

 |9191 ا

 عا+ا عا 3
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 مررع زها لال هنإ رع ةلها َج

 مسرع ةلليه ١١ لالهتسا

 الرع مقله

 هدو نس كوله كلاهت كله

 مهجه هد ارج مله مسد نأ مله

 ةعرم مرسب

 1 ماه ةرقم مه نرنإ ميم مرن مه

 سرعس رج

 ا" عج

 نريبو سورس مدد نيجهم ساند ني

 بس ىزوه ج ةيماه سو ايس ىف

 ون ةسنهت ١4 أنه |00 ًانهي انه

 عضي هس مكنهمل هورب رعجا ءانه

 اتم7 بقنلا عضاوم ءانهلا

 رن لينه

 بدم ةفيبه ميش

 حرت ١) تاونهو تانشه َج ةنَه

 مرو ةايا وه !ذاف

 ىبه داو ماه ممرع ىزع باهأ مث باه

 مو ةباهإ مب

 مب ءاجوف جوشا جوه
 مس دوهت دوهي داش

 م راهنا

 5 مد
 ااذلول سوف

 لوهأ مس لاقها الوقف لوهي لاف
 هدرع تالاف ج ةلاه سو



 د ايياوع

 سكاس بالو سو ةدكلو

 مه دب ةدل 4 دثالو ج ةديلو

 دوو هىيلو ىداني الرمأ ىف

 مم سلاوم

 دلفي عولو علو علوي علو

 معد خلوا علو

 44 جلو ملوا

 هالات هرهظ هذلو اا و ١ ىلي ىلو

 ال“ 5 ١45 ىلاوم ج ىلوم نعد ةيلو

 دن ءالو

 سد الت اضامجبأ ضموأ اها ضمو

 نانإع ١نأ ضييمو رمي سبب

 سد ةغم ىمي ّقمو
 هه ىأوم يب ةاموم

 بورن سوح اينو ىي ف

 ترسو رس وأ ال“ ىهي قو

 ارب درو كيو اريل ىو

 ما كعحيو جيو
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 بسن كيبأ ةليو اي لازم هاليو ه١ ليو

 ءاهلا فرح

 رعبا ءاه هرسب ميد كاش ميم رعبا اه

 رمب١» كيتاه
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 عاع| عا

 0 ولا
 رماد بمص بوبفه

 اامزع علبش

 م. عابش

 رمالا ةرتاهم راتف رته

 ٠١ فتاه فته

 نال كتينم س كنه

 ناتهت ه٠ه مورس نوتش رسيورتب سر مش

 رييورتب لميا ن

 دمر معرس دوك نا كجقت

 مس ةرجاه ريك ه«ر رخك

 مه ايرجا ىريخلا ريق ريك

 نونو عوج

 ونب ىأ مهجقلب رس رسر ةمك

 4 مجقلا

 مم+ نيب نيتاتسا ١ نت
 ةاجابم وح داو ءامشل ىجقعن ى

 ريروريي

 بررع سرعس حف

 “ل اأده

 م" بادشا ج به

 كيلرعا جدوه

 ا" ريده

 برس“ هو ندهتسأ هدا ندشأ

 سرع تاذللا مداه هزم هل مدش

 يكدهتسا سرع» مس ىذاهت معز ىداه



 كفو

 منال“ سموصوم

 هدد مضاو مع“ صو دات مضوتسأ

 اعاضيا عضوأ ١١ عضأوت ام كنم ٌعضو

 رسوو عضو رسوم

 روم ضو ىلعم جل
 ءاطيا هد١ ةيطو لطو سرع اظوتسا

 ربوع رسءاو

 ارش باطو

 سبا راطوا جول

 مالا اذ سيطو هدا“ سطي سطو

 ادد :اردبإ نطوتسا ىنطوأ

 موزع فيظوت ةفيظو دانه فيظو

 سرا ءاقعو ثعو

 ج دعو 20 داعيا سب#» دعوا دعو

 سبع دوعو

 اد أرعو رعي رعو

 61 ساو زعوأ زعو هدزعو

 ماو ةكعو كعو
08 

 سدد لعو

 6 او مروعب رعو

 4< ل 283

 برس لغو دلغو

 مام ةرغو رعور رسم روت رغوارَغَو

 ساد رغوم

 ٠١" الوغوو الغو لغي لغو

 د ةدافو كفو

 موزع ه١ ٌرفَو

 مرعم زافوأ ج زفوو زفو زفوتسا زفوا

 ١١ ضافو ج ةضفو مس“ ضفوأ
 را

 160 توفو
 حاقو دب“ خس مدل وت تا دا“ لو : 5 ا عكا يل

 نوح لح

 مب 00 ذوقوم اكقو دقي ٌةكقو

 سدو ريقو ريقف سو رقو

 زينرنب عقوم ملء ريبرب يو عقوأ سوو عمو

 م١ عافيإ بزعرت عفو عقَو ببزع عَقَو

 قال ىددع ادخل لك برمج عّقوم

 بع عقولا

 َج فقأاُو مرتد فقوتسا 5 كفو

 ىم راوس ىأ فقر رسب مايإع فوقو

 مت جاعلا

 مسدد لاقوأ لاقو لاقوت ّلقو
 ريل يغت روسو :يقأو

 الو ستكو اكل هنو سنت سكو

 سبرع ططسشت

 فكوتسا ماس 5 نكي نكو

 ريس

 بدبس خلكم ةلكو سا الوكو لكي لك

 م ةنكو ه انوكو نكو
 ممر رمرحس ءاكو مطملو زمنا ىكوأ

 مد لاولو ةلولو لولو
00 



 هرو

 حل يور تح

 نإ مس يو رس سو حو

 هدد عُئاج لجر ىل" ٌكسحو
 سس شاعكيتسا

 مورس ميل جو ممن" جوأ

 مررع انا دضوو,)ىخو دخب د

 الار داو هورس مس

 هرتس رخو

 بورس ىسع اطخو م
 من ج هت مدا مخل جو ساو هر 030

 ماو ةمختام تاخأو

 زمازع وت

 سبع 3و هس دو

 مدرع عذوأ سرع ةعداوم هاه ةعد

 مم ةقيدو ٠00 قيدو انودو ّقدو

 منام ١) و كيد ال“ ىحجتاب ئدو

 ىف تناو داو ىف انأ مهد سس ىدوا

 مرع داو

 َج درو رعمزع رعرس دروجت سبا دروأ

 موزع 00 ج دروم ١" سا داروأ

 رطاوتلل دراوت مم ديرو ٠5 داريا

 مدي

 مم شراو

 | ورب ةعر اعرو عر عّرو

 ا
 معو كروت كرو

 مسد ةيروت ىرو 504 ابرو ىرج ىرو
 ةدزع هالو رآو ز4* ىروتسا ١59 ىراو

”7 
 مصو

 ه5 ىرولا وبا
 ىل رازوالا اممم رثفا رازوأ َج دزو

 م04 حالسلا

 عازوا ١1١ هَعْرَو ج عزاو عزوت عزو
14 

 سود ةداسو دسوت

 مسح طّسَو طسو

 مح سبع ميلع عسوأ ىأ ةهعسوأ

 باب خْيعس سن٠٠ عسوت

 امسو قسو ١7 قسونسأ قسنا قسو
 باي رعب رس مسوت ه١ رعب مه سو ممسو

 ةمسو ت26 ده حدقلا مسو ٠٠١ ممسو

 باو فون رعت ريس مسيم 0 ىهسو بنو

 برس رهزع اعل مسوم

 مدرع م ريموت 546 ١ حاشو 00 متثا

 دمس طاشوا ج ظيشو

 ادد كيمو دحس رعورن رمد كشَو

 مو لسشأو سرع “و 0

 ةيامثو ه١ حيو “40 ايشو ىشي ىشو
 رعبا مزعد ةيسن رو

 ا
 سود حّصوم ديصو ٌتصوأ
 ه١٠ ناصو فصوتسا

 سرب لاصوا ج لبصور اذ لسصوت

 ج ةليصو ا لصاو هزت4 لوصو

 رموا 4ا/ ةلص 00 لئاصو

 رش ةممص و سابع مصَو 1 مَع و



 د امنو)

 ١س شوفي شأن
 ماب ضصافم
 طاقم د“ طوت ها طونت دن مب ًطان

 تورت ايرثلا طانمو قويعلا

 هد» ىتفان اب ىأ ّقان اب

 1 قون َج كونا كون

 متحف لاوت لان ليات رءوس لاني لات

 جور لود سدرع ةلوانم مورس سورع لين

 لعالا/ اقوم 96 ١

 ا نود

 اهزع كونت هون كوني هأن

 مبا ىوأن نست ىون طبو اوه را ىون

 برسم خف تالت و ج ةاون

 ورت متهزت سورس ٠04 كلهن

 07 ود جدنا

 ةوينم بور مح كبت ةدوهن 8

 ن4 8 يبن سوو تويت

 مته١ رهنأ ها سماك رسخنأ رهن

 نيب سرع ةزهن دمرت مرتد زهأت

 سوو ضوممن

 ٠١ كهننا كيذا د١5 ٠١ اكوهن كين

 هان كهتنم نه١ ةكهنم

 موسع 0 َج ةيهن 4 ىهنأ لون

 بوح وا مذ كيفان هدد

 ارث“ بين ج ان الا بين

 7 هي

 برس نانأ 72 فيت

 واوسلا فرح

 نري مز١ بأذإ
 عد ع 357 5

 ةدوت "“ دووم رهن“ داتا سس“ داوت

 برعإب ريب

 رس لذوم

 سم كبَو انوه ربو

 مس لبو
 روتوم انس رتو رسب م٠ أرتو ري تو

 / و4 ٠٠#

 مت غتوأ عتو

 بايزنب باتو وب) ”" بتو

 هوم ميم

 متو١ اباججا بجواإ هددل بجي ّبحو

 اهب ىلجوت رعود مرنم لج هكذ

 لداجو كاجو م44 نإ | للجو 84

 ريباك زرت رينإت ةدج نسل ل

 7 راجو

 م١ س_جوت ٠" اساجيا سحجوا

 مقر م سحجو

 انوجوو افيجو افجو فج فجو

 سدو ما4 فجوأ 4

 موسحو لاذ 112 اموجو مج جو
 ريو » زمر

 نال ءانجو

 ةهجو سو: سرع ةهجاوم ٌهجأو

 ' زعم يسار

06 



3 

 هبإ مياعز»|اولا عا

2 

 »با |

5057 
 بكذ

 ص ع

 تح قياوةي دس

7 2 ١ 
 بزعل كلفن الاخ ضِفَت اا ضفن

7 

 اذ ضاغنأ درب ةضيفن ٠6 ةضاغن
 ع

 ناين 4١

 م4 قافنا م١ اقاغن قفني ٌقفن

50 
 لفاون ج ةلفان مد لقت امو لفت

 زمان 4

 هرعرع ىئانت
 ا هةر

 زثذ»“ بكن ََج ةيقن انه نربلو زعثا بقن

 9و 5 < 07
 لقنز مس“ للقب مس )برع لقتنأ للقن

 كد للقتخلم سن“

 بنو بءو نس رقت 32 أرقن رقني ٌرقن

 31 ىرقن ببزت رسسو ريقن ١44 ركدنأ

 ريقح اغقلا ةرقن مد ةرقت

 سدريقن

 نيكفان نسب مرعس ٌشسشقتنأ سفن

 معس شاقنم مهد مدس ةشقانم

 1 ضْقِ
 مع عقتنأ ”» ع رييءزع نورت حقن

 نضاو عقنم عقنأ انام نه عفت

 سواك لقن َج ةلقت مبا لقت

 سرع ماقتننا رع مَكَن مِقَن

 ٠١ ةحارلا ىم قت 44 قنأ

 نرسو زعزع سارع بكذت بكت بكن
2 

 اث4إ توكنم ملا مدد تكني تكن

3 
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 مرح موب تكن 35 ةنكن

 برس خجراخ مأ حاكت ىم

 مون هب )دكت ككنا ه4 ادكك دكت

 ارم ركذت | حر رمالا/ ادم ركن مب ركش

 ىو سلب سكن نير

 سند صكان ٌصكن

 رمل مكن

 رمح لكان رار رمح لكني لكن

 عسا مان سرد مررع مامي سمن

 ما ةجاجن 1 سرد ةيخمع

 تزال مسا رت

 سد قرامم ج ةقرمت

 سو٠ سومان سو٠ ممم ةسمانم

 ار شمت

 مسرع ميز لسع

 مح لمانا ج ةلمتا

 نس هللا ةيبمان امن اان ىهتت ىمي

 4 ءاميأ

 نآونو ءوناو ءآونأ ج عون اسم آن
 مبب ةاوانم "د

 بون 5 ةيئان مود هز> بوني بان

 ساو بانم هدام هرع رس# بايتنا رسب

 اس ةحوانم ةحايذ |! هةحون ةدحانم

 +4 ةربون 1 رونت ال8 اريونت رون
 مبد ةرانآ كسا ىل زونا



 ماك ا

23 

 هب ©| عادعإ
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 د ويبص4

 بوس خخ اضن يسع

 ةيضن هك ]دسك .دنقنيااكدكن
 سدد دداضن َج

 ىل راضنن مه ةرهش رس سد راضن

 »+ عينلا رجت
 ميم ةلضانم هرته لوضنتم د“ لاضت

 مرسب لاضنت

 ١ر١ مذ ىضتنإ ا" .سضبنأ هدوح م4 اضن

 ةزر لرسإ هدوضن سو٠ م4 وضق ل

 مح ءاضنأ

 من طان سون ةحكطن

 ت© فاطنو فطن ج ةفطن

 تمد ءازوخل قاطن ٠٠١ قاطن

 مهنيب رظن 4 هيفو هلو هيلا رظن
 ةروظان روظان ةريظن 1١4 ةراظن هس

 ما سود رظان رمب» برع

 مهب ءازوجل قاطن وهو مظنلا
 ساس مظانم ج مظنم

 اها باعن سهرت انابعنو اييعن بعن

 ملت بعتم

 فقرطلا شعن كا هد شعنأ شعن

 بايبال 08 سد شاعتنا كاع

 د5 ظاعنإ

 زثاا لعن

 معن *“ رظنلا معنأ حدي هن معني ف

 الار م“ معن وبأ برن معنأ ج

 سيم ةماعتلا نبأ زدنا ةماعذ "د

 ؟| |||
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 عا

 ع 1
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 مس متيماعن تلات زكا

 ورب عن

 ا١٠ خبعغن ٌبغت

 بام شعت ل١ ضصيغن نامتغن شعت

 سدا شاغننأ

 ةمب م”ا/رغ صخغن اضئارول صغنت صغن

 ممرسو نصح رمرسد ضغنأ م
008 

 بر١ ممغن

 مسح ةاغانم

 د4 تلفان مث04 سوإع هام 0 تفنن

 كان ةتاغت انس تاغن ثفت هب تاتفن

 معرت ةقفانم هل* كلوس ةتاغفن ها“

 مد» ةجغان جفن د
 رسب موا ءىشلاب هحخن موس عن

006 

 د04 ةوفن ذاغن هال" هد خفت

 اما راغن ساد روفنم ر فن رفان ٌرغن
 ةيرفن اا* رفانت ال١ سرد ةرفانم

 ه١ تيرغن

 ةك سفن كوز رينورنب قيعنو ٌسفت

 يلق سقتقتم نور ينور مه نفاق

 دور ل٠ سيفن ددا | دك ىف هسفنأ

 3 سل هيسفنب رماوي كنا سفنم

 ةعا سفك

 برعب رسع ١ اضفن ضقتني طغت



 2ك نعزي 2

 ع ع

 بإعر م2كييسمينت هدا للا انستا اسن

 نرش ةاسنم

 ازث بسن ادد بسنئسأ ادهنإ# بسننأ

 مير رممإ يتسن

 ده رسنتسا

 كاردارد اردسض عاسنأو عوسن جس عسن

 م٠ قسن و 3 ةزعال دست

9 5 3 
 مينو أ كعسانمو كسن هما كيينف

 نرتب رسو» اليست اسنب لست

 مسانم ةع سن ةجيياتم ه١ ماسن

 بالزع زعل

 الان ىسن مى« ىسافت

 هدد ةيشان ةييشن د ةءاشن اشنأ

 با باشن بسثنان ل 7 بَشَت

 كرر ريمي جيشن

 حوشت هدا هد“ احوشنو احتنذ متن

 وإن

 ديانا ج ةدوشنأ "د دشنأ لكشن

 رسبإ

 كاو مالا رشم ناتن رشنتسا ممن وشن
1 

 ممر*خ رشتو كفل نرد*» ربتخم

 ةهزان الإ زوشن رييربب 06 مم الإ ردم 03

 سبع طرشننإ الد١٠ ادد طمتنأ ادد طن

 ب١ طامشن هوا طابشن َج طيشن

 هدب ند ةطوشنا

 ٠١" قوشن سن كين

 «) ؟رألا اماشن مم لسيدشد اثنا اشني لشن

 ممم١ لاشنم
 نرد

 دا» متننم رطع

 ءايشنتسا ساس ناومتت كردب سب وش

 نال زميرس م4

5 5 
 مسالا صن دال» "4 صن

 راز جا اند هن

 5 3 ِ : نا/ بتاضصنت ان48 ييصت نيصن نصت
 ن2 06-0 20

 ىتبع بصنتو ىتيبع بصن دأالا ةيبصتن

 بيصنب اهيف برض ٠ باصتنأ 4

 اركاب

 ع

 سان تصنأ

 موا مختتس ٠ ١ مكنت حصان معن

 04 حاصن ف نال

 هديزع مهد ةفَصَت 1 سدمم» فصانت

 مهد ناصتنإ مهد ناصنإ سو ةفصت

 جيو رسالو محا

 رمد## لضتا لن هدع مم“ لص

 لاصنم هز ه5 لوصنت هزت لصتت

 مه ةّدسالا لصنمو لالا

 01 ضنا ارو مح ن4 ضني ضن

 ج ضيضن هد“ ١٠١ ضان 5 |

 ١4 ةخضاضن 10١) 46 ه4 ضاضن

 ضصضنضن ١٠١ ضئاضن ج ةضيضن

 ه١ ضانضن ماس ةضنضن
7 

 ز2ثد١ ةيضخنن ١ بنصأت بوضن

 نع مضن 16 ميضن د0 1م صن معن

 لاو

 دوس خحاضن عفتنا اصفن مضني جفن
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 ا 6م

 عا كا

1 

 ا |

 ثول سجن

 مب شكت. شجتسا
 سب ةعجأ هد اعوجن عجب عجن

 مع لمع رح عأآاسجتنتإ نا“ مسرع ا
 ها عجنم مين جون

 سو سنشمل ىا مجنلا 1 موج

 ىا وج ردو ةاجانم هذه م.م وج
 لإ ةوج ممرع ىءام قأره بات

 ةوصج دع سلج ىأ ىجاتسأ 6
 وجخلا عضوم ممم ىأ ىجعاتسا ه١
 خنق

 م هك ص

 نو رم بج مو عاج

 سو مضعككتو محن احكي مني ًُخ

 ادد هبحت ىضق ٠١ بيحن

 ندد ةريص 1: رهشلا رح 040 رح
 زمانا 4 ريراخح جرب

 م2 سحانم ج ست

 م0 ةفاح

 مي لاشات نير سرنا ميزت رعب لاس

 2 ىلخن ةلح عمر مين سرع لحتنا

 مب نالح دنحد نم

 كي اع اك

 ىيحلا تاذ ىم لغشا اال ىتحأ

 برعر برنو رايس
 نا نر

 زدزتح سرعح ادم ٠١ بضخ ج

 علك اكل

3 
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 مور رع رض اا رخ
 ٠ ا. - 5 85

 ملم ساق سفك

 امد ّكن عمرع رس مب 2 ]دودكن د

 مب يحن لن هرس دانت لنا هرس

 نس حيدانأ ُدَحَت مدرع داذن

 ردن كرد رس بىدتنأ رسوب رس بدن

 مع بداون ج ةبدان رماح او

 او خح و لنم [4' ذمعوت

 مسالم مين 4 ىسكلا ىم مدنأ

 ىدانت اه ١١٠ هب ىدان ااثد !كن

 دان مم ىَّدَ انته اا قوق سف

 قير مرعب كقفم ام ثنا ىدن |

 ازمه “١١ ىّوتنم

 باةزت ر كتملا وباآ 244 رذات مرن رذتأ

 مم عَ
 بدي سمر مرسم مسرع اعازن عرفي عرض

 س١٠ رمالا يش حرف برسم

 5 تاغّوت نع رسب )0 عرتن

 سور نزنتسأ فرن

 هبح لزاتم سوس ليون نوري لازَت

 ماتا لّونتسم

 َناوْمَت م4 تاورنن ج ةوزن ورنني ازن
 ىم ىزنا سورع مس ىبليو ورنفي هال

 هالا دارج
 نر 5

 "ده ًخضزن ةزنت
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 ءآم ال هيومت ةوم هس بلقلا هام

 سرع بابشلا ءآم هجولا

 رعي رسرعو زنم هم زعم رسزعو مول مم

 مدد اهم تح تهمس

 سبر مام داهم دع دهم

 روهم ج ريهم هود رهمأ سند مدان وهم

 ةريهم هان ر ماهم ج ةريهم سدو

 ىراهم َج ةيرهم رعوم سرب ىرهم 0

 مود ىراهمو

 م مهم

 ند ىيهم هع68 ن5 نهنمأ 5 ني

 ب١ اهم هنا غاهم

 هاه دع اها ل حامتسا يم حام

 مدا“ رعاخ مصاس ع4“ اما حاتما

 ج ةدنام سوت اديس ديمي دام

 0/4 ةئاوبم

 ريم 29١ راثمأ رعبا“ عنا اود ريح رام

 مبا زها 4

 مون سام ما سيم سام

 سو طايم ١ طيَم 2

 زعيم كاع عاما كاع سات عيمج عام

 دباب

 درسا مكن ا

 05 ةأبن رييربب ريب 1

 500 :قيمن ع 20 أ تبانت 7 ءن

 4 حابت 06 حبنتسا

 هرعس ٌّنَبان 17 ةبتنا ذّبن ٌقبن

 ا ةاذونو ةذّيت

 اذا ٌسبن

 د ضيان ضبَنأ

 نرما/ ه١ طيتتسا هسا اطينأ

 مسرب رو ةخعيانلا ةليل

 ةليبن ليبن لبن ةلابن لُبَت لبنت
 نر

 سرع هيان مرعب مسك كيفين اخس ةشاين

 : نإ. سوزع مسب١ ززعا/ الات ويني ابين

 بزعم نرد

 الا هت ١١ ميننسأ ماا متنا ين

 رسال وت جنان جاتن هءح رسما

 ها تين هدد ٌتانت سورع ام ها تن

 ناله ظراشت ناو بمر سابع راقت هس 2

52 
 رمرعا لكن

 هدد انت وكنب انأذ

 ج جام ماج جي ٠4 جان 4 جيا
 7 ميجانمو جانم

 دك سون للحاتما هرب رمسو ليج

 زعالا هد ريبزلا

 رسب سنو رجات سرنا رجح

 ريبوماب زاجت عدريسرب ريب ارجن رجاي ّرجن

 سو زج تسا



 عا

 ؟ | ؟ ون يعز <“
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 سل

 اطم نو. رن ىطتمأ اذه ازعا“ انعم

 رس ةيطمم نو. رعبا )و١ ننس

 برس ظم
 ٠٠د ناعمعم ةعمعم

 رينبو جاعم

 |تالت ضعمأ 201 ما ضعتمأ ٌضعَم

 ىبعم ١4 ّنعمأ 215 نعم “٠ نعم

 رعود زمنه نوعام مْ تانعمو نعم َج

 من بدالا ناعم

 مرسب ءاعمأ َج اًعم

 04 ةلص هل0 لج ه4 لجم ١ لم

 ىالم مسن نغمل ءلم ٠6 الامم الام

 رمهزع

 حالم ١١5 ءاكم و“ ضف َج كم

 مس خلاه حلام 14“ ةحولما

 امرت سلم“ سلما ع نيله

 ىلع ناه باد سلخ بس سلما

 رس ريذلا قل ام سلمالا

 يس علم

 قالسمأ قلم 04 قالو كرد قلم

 ممح قالهم سر“

 سبا كالمأ ج كلم هرم كلامت

 كالسمإ م» كلام وبا مساع كالم

 مارت ىيجحلا ىأ كوللطإ مر ميس

 مس كلما طرشلا
 سدح ىنإم هرعرع رعورنن د ىلم ىم

 رسب نآاولم سب ةولم الام هاب رعزف

 : موه ةوالم مم ىل ههسأ يابا

 5 ١ةيااانلا نما ىَم

 راس مم دلو نوم 0 1

 رع حم ج ةحام

 رينؤلا خنمأ

 الا ينم رعب سود ىنم 7 ىنَم

 انها اه قسما“ ها نم ئع

 كفل عم َج ةييخلام نال

 دس 8حباوم َج كبوم

 توملا امث٠ دوسالاو رجالا توملا

 م رفاكلا ةتيَم ١ ضيبالا

 بح ةراوم

 م«» انوؤمو ةقاومو اتوم قومي قام

 مدا قوم قام قوم
 لوم سعد لوم ت6 لوميو لامي لام

 رعرنرم لام ليجعر مانرع سزعو

 ميو زمزال مالاع نومي نام



 تنوي ووع تع

 مانو دجتتسا اث65 ادوجت دجكت

 «هاءاوج نكي نك
 منعم ةضيبلا 2

 مما> ضحخام ٠١ ضخلأا ضخ

 ارم قاحت

 هذ كحام دد كحك كحام كح

 رسب مرو ال لحما (م» الاخت لكلاب

 الاب نو ليححام لوح لح رمان

 رسرعم زرع لاح 41 لوحت

 هارس غفرت قرم

 ضخم هدد اضخم ضخخي ضخم
 ضاخم هدد ضختمأ ل١1 ضخكت ضخ

 ادا ضيخم نس

 سردب ردم
 سمس و 03

 كام م١ ىدم ج ةيدم 20“ ىدامت

 اسارذم

 مسد ةق دامو قو ريبال قداح قم

 قادم قذامه سب قوذجمم قيم ادا

 رمو رس

 1 ةرصمإ مزعل رارص 4 ةريرصم ريم

 ىا ةرم وبا 4 ةريرم رقفسأ

 بو٠ هدو سيلبأ

 ذل ارنهسا كر ارمأ رم

 سيوللا يس لم .نرسنإع رنج جسم
 5 مر

 دا 2 مااا خارب عام
 زمان“ بحرم

 رمخه خس
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 ؟؟ ؟:؟|؟:| 4 [؟ |؟ | بك
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 ٍميرديربب ءادرم

 ج سرم مام اسرم سرع سرم

 يزعم منو سارم ا١١ سارمأ

 اها مد ضيرم لوق هد قوم

 د١ ىطرم
 5 عوصأ بمال عصا

 ٠ قارما
 نرام عدا ١ نرسم نور نرم
 ام هغنأ

 مع ةورم ورم

 ةرسمأ هرم ة اهرم ىئيعلا تفرم
 هن ءاشرم

 ا ءارم برع موب ١س ىرتمأ ىرم

 ىو درع ازد قارا ىراس سس ةيرم

 0٠م ميم وبأ ممر معو

 مسرب قرأ

 د١٠ كوسم َج كم 47 كاسم

 هدرع اشوشم صم

 هدإت هتيشام ترقك لجر ىا شام

 تع ةصاصم

 مدد دصم ازمثر صمم

 ماصي + 1+ عم + عْشم
 هارب ةعصاممو

 57 ادب -

 بره ضخم انا |١زت ضمأ انا» ضم



 هسح /6ةهق تح

 مم مم“ جت سرب مالم ج هج

 م4

 كس ةظامل ظام امه ها ظّححت ظمل

 رتدو حرس خييعملا هان“ ىملا رسب عملا حمل

 مس عمالي ج عملي

 ميمو ناك

 مبو ءآيمل ىملا ل

 مرسس' ثول

 ممم رسب حالا 4 حول

 م سوول ٌساول اول سولي ّسال
 مسا طاقلا ما صال

 ةعول معا“ عال قمرو ريرتسإل سرت عانلا عال

 رييرتت» | مير عاينلا مجري .ميرينب | يرش

 ميد غال تاس

 بهم اكول كولي كال

 موالَص باساب رس ملم مالتسا مالا

 اعرع

 مربر ماير مكي ىولا ببن هيلع 22

 ىول سرع م* ىوتلا ٠٠ :ئولت

 ميرنا

 ادف بوهلا مسرع بهلا رس ِىَهْل

 مره

 ليصل ميسو ريس هدأ مرسلا ملأ جل
3 0-4 

 مد علت مسرع

 3 دهل

 هامل

 ا

 ةيككل

 1 ند ًَ

 دمر رعحا رسم ادا هَل ج ةوهل اسا ىهلأ

 عفا تبل

 رم“ عال

 د١ ةغيل قيل 15 قالا هه قيلي قال

 لايللا مود ليللا رصق هند ءاليل

 قمح ةليلب تتاب 4 ىرابال كلو

 يشأ ام ك6: عابس ةليلب تتابو

 دب“ ةحرابلاب ةليللا

 سارع نايل نايت ه١ ةنيل ىبلي نال

 هله لَكَ ىأ ىبل ةذه لوا ةنيل

 ملا فرح
 زعل ١4 نإ أم ادد تنأ ام ل“ ١) ام

 اذ ةشلو اانا ل سا كدا ام
 نءس هللا عامي ام مس“

 كرس قاتم ََج ناك رردلا 58 قمم

 مميز قيم عزو قون

 مانع ةنووم انأم نوم ّنأم

 رموا/ رعاذ جام

 دون عفمم مدد عتام عتما عقم

 قالطلا ةعتم 4 عاتنم 4١ عتامتسا

 مدد كب عتماو هللا كاقبأ هدا

 رس» لتامم مما لش رجرو رسسرعإب لَم

 ةلتاهم مو. مناد ليتقمت رماد ةلقم

14 

 ةجاجم +١

 ٌلبالا تّدجت 4 ٌدجنو هج

05 



 ظ
١ 3 

 ا« أما عا ا طا دعا ع

3 

 . و ا
6 

| 

 ال امم ورنل 4م زالم اتهم ازتلا

 مدام زلي

 ++ يزول
 كنه عسدل نزع عسل

 ج نسلأ ٠ نِسَل نسل هات» نسل
 هرعس نسل

 اا" برعلا ةصصلتم مرعس ٌصَصَل

 دو طاطلا ّطلأ ه4 طل
 عو ءاعطل

 ارو ناطلاأ َج فطل هلام ٠م فاطلا

 الحلا فلا ل كال
 اه لاوس

 مم مئاطل ج ةهجطل 0 مطل

 بوبربب رسالإ م١٠ ظلأ

 ا د١٠ ظنلا

 س١ خباعلت

 | "د٠ معلت مةعل
 مرسس عل

 ظ /٠ بوغل
 ازاغلا جّرَعل تبرك م. «ّرغلا

 نا با عا 500 0

 ىرعرس رابع
 ن2 | 4 -

 طغل مدر مس طغل مس طغلا طغل

 مها طاغل

 | ميس رورع جلا مث* اوغل وغلي اغل

 5 فعاغل ج ةفيفل ساس قل عل

 درعو ريو رشنو فل

 ما ءافل اغل

 هه تاغفنلا زمنا تغل

 ريوس ورم 2 امال 2

 حورس ظاخيلا 4 ا رسوزع 1

 رسوب عافل د.» عفتلا 0 عفلت عفل

 موس قيغلت

 مرمس قالت

 4 ٌقلقل

 خل سدع ب١ اًحاقلو اكقل َتَحَحَل

 نم ةهقل د١ حوقل مد جدلا جلا

 ام متاول سدرع بح قل ىف رسلا مدع
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 مس ءاقلت موو نايقل كاد م“ قل
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 تي سا
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 دنم هلاتكا ه٠: لانكا ه١ لّياكت

 ءوسو اًفشحلا باند ةليك هيلعو

 ببب ةليكلأ

 ه1 ةنيك م ةناكتشا' نيك

 ماللا فرح

 ١ 1م 3 4

 كيلع نتن مرتو ىنرس رهاب زمزم زتد الو ذل

 ىف كروب امك ه٠ الو الك دا١ الو الب

 هلا دان ذل كفن تَرْصَق كا١ الو ذل

 دحاول 0 ال ميرع دل مح

 مدرع ةرشعب

 م بطر ولو اى الذان الآل

 راو ةمالم م مأتلا حرس رق

 ماس نامول

 ءاوأل سم ىأقلا زد: رس» ايأل ىأل
 : مط

 م الس أ

 أ ببذل 1 ئكنيبلت 37 ككجل 17 ىبلل
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 ممل بيلت نرتس سر) )و بلآ املا
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 سوو سرع م١ بابل 4١" بيبلت

 و

 ا مند امل
 ا ا ا

 رمرمرس خبل
5 3 50 000 
 رممب ةدبل ١٠اث حمل اد بلت دبل

 هدب ديللا نافج
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 مه سبل مت هيفام ىلع سبل
 مم ةسبل

 ب: كبل

 فيصلا هنا |هب ةنابل ساو نابل

 علا اع

 ها“ ىبللا تعيض

 يزعل غتلا

 موسم عرب ماقل

 ارت ةجاسمل هس عوج يسيل اعدح ك

 لنه كك
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 ارغب نبك

 رمان لهاجل

 س١ ىاحكلا رمح“ ناحلا ام تشق

 اندست

 منن قكنسا

 جهل هر هستلا موب مدل محل

 ِ ةمعحمم ناد ماخل رجوو سير محل

 لجن مالا سيرت حالم هنو حالم

 ممم قامت نا5 مزعا

 ل4 ناكل ب حل
 مرو مسيو معرع ١٠5 جالت جذل ع

 محم حال معد ىحتلا

 هرعد اصيخمت ص

 0 5ىل انوا ددلم مس دلي تل

 اىديدل روس رن يول نرتب مورس

 ةكنلب 5كتنلا ٌّىلا بدا ١١ قنعلا

 ما نول ريب ناحل

 نربس رعت مس عذول ةرعس اعذل عدل

 اينللا كعب رممسو اينللاو ايذللا

 مس ىتلاو

 كار ب نوار



 نوه ل

 سمعو ماعك رعح

 نافكادم نكفكا0 ةغك 1

 موس 14

 نسي سس س١ افكنا سس سن افك

 م45 نعظلا قكم

 0 تاغك هدم ال١ تفك تنك

 مت مءافك

 مب» ةرافك 8 رحلا ىا رفاكلا

 ادا ليَ )

 رس موزع :٠ ربغكا يفك

 اود ءافك تس ةياغفك ىنكي ىك .قك

 كك

 أ

 ا
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 ةتكن ىا بكوك ما* بكوك

 هدن ىيعلا ىف تح ضايبلا ىم

 و4 بنكوك لك نحت اوبهذ

 سيرع للكم بدرع بربح ها لك

 رسم راه ةءالك ررسح ل4 ءالك اعدم الك

 رس ءالتكا ره ىلاك ردح

 نرسزع بلاكت بلك هت اهلك بلكي بلك

 منورين و حلاك

 فدكت ىّلك نون موس نس هب فلك

 رمد فلك نورتب ريييست رن "نعل عريس نع

 تفل دو فل َج ةغلك فلكتم

 كيلآأ تفل وا.,ةبرقلا .قلع كيلا

 هلا ةيرقلا قرع

 سبو م ولكم ااا ميلك سرعت ملك

 مرس مالغو اهالم ٠١١ انلك الك

 ميو ا اأو ماك ج مرح

 ننع م4 تقيمك م4 0

 مو د١ تيكلا

 ه٠ عك
 سعيك كا كك ك5 5ك

 نريبو ريبمو ريس ع شكنا

 /د ةلكت

 َج ةنانك رسب نك مزعا نكنسا

 زعرعال فرن سانك

 دد ٌسانك سنك

 برنو رس فينك اس١ فنكا

 ه1 هيك + «ءننكأ

 ةبانح ١

500 
 ج روك سدا ١ اروك روكي راك
 مح ةراوك سبا ريوكت 4 راوكا

 مسن معد روبل دعب روكلأ

 عمرينربب عوك

 مود ءانشلا تافاك

 دعو منو 0 ج ءاموك

 4+ كيز ابا راح

 سا ةيك كك

 سد تيكو تيك
 م قلا ىا ديحلا

 نب

 مرير نييك دنس سايكأ ج سيك



 بدك

 فاكلا فرح

 مَ 0 دامر بادتكا

 ريرتماب رك دءاكتو داكت

 كن: ا

 سدربك ج ىربكا سبك اربكأ

 ١١ رابكإ 6 ةربك

 محد ةسابح
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 دن: شبك

 نسب ظويك ىرسب سا اًربك ويكي ابك

 ةييتك هدد ةدد ابتك ةلغبلا بنتك

 كا١ ههه

 مس سمو بنك سو بنكا

 سرو ةرتاكم مادا رك

 سإإ 2 سم دك

 رسزعإم حدَح خحدكا

 رن روكا روكا رودكر هكر دك

 د٠ دا4د قني دك

 ام ىدكإ رو سبع كم 05-2

 اس 0-5-5 مع ىدكت رمو٠ رسزرعو

 !ذك لعفأ نا .كدك م ما تدك

 ريس« مو3 زعم

 موكرك

 معو ثركأ ثرك

 شبك ىا زارك س» نازرك جزارك
 لاا هذا ةاذاذأأ ككل هد مهئادأ ىارلا هبلع لحمي
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 ك1 تارك

 مس ءوسرك

 ل د
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 جرد ءارك ركل ليس عرصكت

 ةمارك 121: مرك هام رمح مركتسا

 اذحا ةموركأ الاد ال١ ةمركت ساد

 سيرس خمركم سد ةماركو امعن

 سارع ةزازك رح

 مرج 0 حك

 مسك ال04 ارسك رسكيرسشك

 جرسك جورب معرب اروسك رئاطلا

 م" رساكم رساك هذ١ ٠٠١ ٠ راسكا

 هدام 5 اسكأ ةئقح

 كدا عسك

 اكدت ل

 سا ىسكا رسب سا ىسكو اسك

 م5 ىسنكا طا ساك

 مات" توشك

 رمرعرع 4 عنك

 م0 ةرشاكم سو مد رشك

 كسار م

 نمي زم ةفغشاكم

 ١ ةظح سرع ظنكا 1 ٠4

 سرع ظيظح برس

 هدس ةمظاك ٠١ ٌررظك
 ملا موقلا بعك بهذ مدا كعك



 ضاق

 دبارقم

 ةريثك ةباد ىأ صيق ه4 ساق

 هدف صاقلا

 مسه ربرطق رطقا

 م 5-2

 ة١ فو نم نم
 هر

 رند ءونق

00006 
 رمد سينق

 5" ليبانق ج ةلبنقو لينق

 دارت توذق

 ربيرسو مزم لتف

 عنف س١ هيلا عنق اعونق عنقي عنق
 || شارع عانق رسام عناق لرييول عنقا مريبربب

 منت عنقم ؟هد عناقم حج عنقم ادم

 دهر ةانق

 | ىنتقا همس ةاناقم ىات مسوس م ىق

 فنالا عاغترا ىأ انف مام غيذف رسعا

 ةمزع

 ٠١ بوق ج ةبئات بوق باقنا باق
 هدد ءابوق

 دوق 4١ داقنا ٠ داقتسا هاء داققأ

 دمزع |ه

 ها روق

 مالا“ ضوغت

 وم

 نيني عاف 0 ع عاف

 ساند ناق

 « ةلاقإ 4 لاقو ليق مهد لوقت

 ىبا من هزت لواقم ج لوقم١ لاقتسا

 سرس لاوقأ
 22 اني

 زدرسا كموق ادد 704 كصفق 18" موق

 مييوقت مسح سرت ماقُم ساح ماقَم

 حالطصا ىف ميوقت 130 ةعلسلا
 مسرب ةماقننسإ سن ىبمجكملا

 ااه ىوقالا ريب ريبرتب ءاوقأ ىوقا َىوَق

 ريدا ليبرتت د مهاد د

 برعو مدرع ةوهق

 دكّيقم رعش +0 دكيق ٠١ داق دّيِق

 مدد ظاحلالا كيف رس

 ا سبت

 ضيق مرته .ضيق سورع م١ ضّياق ضاق

 م١ ناضيق اجه تود بم ةضياقم ه٠

 مام+ ةضيبلا ضيق

 ساد فيقم فيقت فيق

 ج ليق ته لويق ج ليق هسا لاقأ

 سرس سعر منع لايقأ سم درع لواقم

 موب ليقم مو ةلواق سرع ةليق مدرع

 ٠١ لاغتنسا  ةلاقالا

 ةنيق ه١ ىنيق ىبق اثها ىيقي ّناق

 :4٠ نيقلا ونب ىا ىبقلب امها 4
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 ادإع ىوصق ىصقأ دا“ ىّصاق

 د5 ةضو مس تق ينوب كا

 بصق ج بيضق رعور رسب ٠١ بضنقأ

 ةرحبا ويس ١

 ىضقت 5٠ ىّضاق ه5' ىضق ١١ ىضنق

 سر. موس ١١ ىمضأقت ١0 ىضقنأو

 ٠4 ةطقطق ه١ طق طق

 مب بوطق » ةبطاف ابيطقت بطق
 سعرطق

 دن م١ برطق

 م١ عيبرلا ةعيطق ااا

 فطتقا مس فطقا افطق ٌفطق

 سرع سم فئاطق ج ةفيطق سدود

 رسساب ريب نوطق فقفاطق

 سد نطق 0 رسما نطق

 اطقلا ىم قحصأ ع ةارمالا ةاطق

 مب١ اطقلا ىم ىدشضها 4

 ب») ىاعقعق عاقعق عقعكت

 سدا اع تادعق ج ةدعق ١٠١ دعنتقأ

 مس عاق انت هكا َج دوعتق ةوزع

 مممب لليعؤ دانا 3 ل ةّدَعَق اتا

 دعقمو نتا للعقم دا“ ةدبعق
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 ها

 مورس رازالا عقمو ةلباقلا

 م١ سيسذعقأ ١١ سعافت ناد ١١ ٌقييعف

 مسا ١ عفا

 ملا فقفغت فشغق

 م٠٠ دفق دفغقا

 سيد اه١ رغقأ

 ١١ شفقنأو شفنق
 هرعزت اوه كوفقق لغق

 مس سس لقتسأ مو رس رس لقا لق

 اق لالقإ مس“ قلق سور لق هد مد

 ل

 كلف ممزو بالك ةبلق ٌبلقا تلق

 كرد ندلكت ممله هيح دق 2 معرس

 ج بلاق :ٌبللَق هاج بله ج بيلق

 ٌبلَق مو مالو بولقم رس بيلاوق

 بلقنإ رسب بّلق ده بيلقت سرع

 كي ثق ارم ىنطبل ارهظ

 سسود تيلاقم َج تاللقم بود ل

 م5 لقي دوع ميلغت ملقا ملف لَك
 هرب حلقت كلف سر ةدلق

 مس» سنلقتو سلقت

 م4 عالقم مد ةعلق

 مدبب اه قلق امه قلق

 ةمالق مهب ركَذ ا مق 1 مالقأ

 مه+ نوهلق وبأ
 مس قو لحق

 ىجلظ ال راجت اس. رمات مدبب اسرق
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 ٠ ضرُف + اصرق سّرقي سيرف
 ضيرق سد+ ٌضرَف ضراغت ١ صرف
 م مم

 دس سود ساطرق ل54 ٌسطرق
 امان اريل ااا ظيرقت ظرف مييزملاب طوق
 لناس اضم ناظراقلا

 ٠“ اعارقو ةعراقم عراق درت سم عرق

 عرق نك عَرَق درع ةعيرق ةعرق عرتقا

 عراف ماد 48 / رمق ج يرسق
 ١ ةافصلا عرق ا© "8 1 عيرقت هع

 ااضعلا نأ دهد اصعلا هل عرشت لل را

 نود مل ىذل تعرق

 ةفرق بورت بيرس مم» نرغقأ نّوق

 ١١١ فورقم

 م١٠ ءاصفرق

 برس باك مر ةزعد مرق ظ5ظ00 مرق

 مدح ّنْرَع تالا فزع نق نرمق 3. وات

 هو4 نأرق مس امتد ةنورق نورمق

 قرق مس اعد ٠١ ةفيرق اا64 نيرق
 ه١ ةلازغلا نق 0

 م. اورق ةورق ورق

 »د ىرقأ 12004 اورق تبرقو تورق
 | برعرع سس ىمتقأ كاعزع مزعو ىرقت

 يرش زعزع هدم مرعف لو ت4 ىرقتسأ

 راوق ٍِ ةيراق اما نايرقو ماو

 عصق رقم هدب للا تيب ىأ ةيرق رطب
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 سم لزق
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 برد بسقف

 با هيلع ّرسق
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 سدر طساق د١ طسق ه٠ طسقنت 0

 ملون مماسك نسا

 ناو زعوا/ مرا ببشفق

 سرإ ةلشفق
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 يق
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 فشق دال فيشق فشفت فشق

 تاز لوا

 ج ةضقف ٌصَصق ٠١ ٌضناقأ "4 صق
 كك ضلت ةنعامق م صصق

 نعرصق 5 ةولصلا ىمرصق

 ةروصقم قو أوما رصق ودا

 كنفع َتَرْضَم ١» ةريصقو ةروصقو
 سل ٌريصقت ادار اريصقت رصق بربح ال

 را انمح اذه لعفت نأ كّرصَق

 راصقا ا روُصَف موو مسرع (زعح ياصق

 باير ينال [4

 رسوزت مخنعصتق
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 كك 01

 ممم حاد فلاب صضاغأ ٠ ضيفت هما ت20 ضيفي ضاف

 خئباط ىا رداق منوهرادقا جردقف را ١ ريو ةضافأ هدر زمزم“ ازعد ضافأ

 سون ةردقم ه٠" خوبطم ىأ ريدق | لاف ه٠ ةلوليفو ةلايف ليفي لاف
 اياك يدق اريزتا لارا اًمْدِق م4 مق 0 | هان ةعزع ىأرلا ليك ىأرلا

 اه يلكلا عنب قلص مْكق ممر ع | ما« نيف

27 0 
 دو تداح امو مق اقل

 نب ءلكلق هريس علق هريس هر ءىق عذق كك فرح
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 رس ةعذاقم نرش عدقا با بقبق

 فئاذق ج ةفيذق ٠١ نذاقت نذق ىنذق | مس هل احبق مق ه٠ حوبقم يف
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 رم سايتقا امثو4 ه١ سبق 121014 سبقأ

 تخؤ لاذق 053 بما نالجتلا ةسيفق رمل مس

 ىقأ رعو#م زف ىف )204 4 َىذق رك 0
 مدو إلف ازج4 د4 30د ىطاق ازث4 4 ا نمزع )07 ضيق . #2 |

 0 م -4 5 -

 ع سدو مذيع هللا رقأ ناو سودرف رفقا“ ةليبق مس لييق سبح لبق

 ةلابق 054 لعنلا لابق رسب ةلياقم
 نإ 2

 د١ مدرع ةرارق هازع سد مدرع رق

 مرت#" رفرف ندد ةرق وبا داذ رورقم مسبريبد ىم اليبق فرح لل ن١

75 5 20 5 3 2 
 ةيرق "5 ىبرق ةبرق برق ال45 برقت برق مو ىتيتق تاتق تق تقي تق

 بءزع رسوب بارق سرا بريق َج سرع دان َج ةدانق دانقا َج ٌىَدنق

 مسا 1 ني براق لا بارق مسرع هللأ هلتاقو ملنق مدرب رمو١م لفق

 م سيكا بارقب رارغلا | +
 بكسل . ا

 مرر ل ع نمر حامتقأ ١ حرق حرق | هرعرع اد١ لوح ١١ لحم لحملا

 حارق ج ةحرق ١ حراق اذ جرش | قرسرع سو مسك ه6 نزع محتقأ

 بون ا |رسو م اقم

 دارق مع انزع درقأ زعمت رشف ماما درق درق نسب كدق 0 ىدق

 /امرع ةازع ةدق

 س٠ سرقو سرق سرفأ سرق سرق سرق | ةحادق حاذق » حداق تهد حدف

 دا“ اسم سيرف سراق | نورس مند سحدقلاب ٌبردض سود
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 اهل ازعا
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 سم ليضفت اهز: لضأوف 9

 ١" اضفغلا رون 41 ءاضفأ
 او ةرطف نه ىطغنأ
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 ناوعفأ ١٠
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 ءازول راقف سوورقاوف را
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 رقرقب عقف ىم لذا 0 ةعقف ٌعقف
 2 عقاف مرمر

 ةهكان سو ةهكافم س ةفاكق
 ظ هدرع ه١ ءاتشلا
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 م١ جذولاف 49 8غ ىذلف
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 هب١ قينف
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 اس حافأ حاف

 مناع ةراف هب روطت ال
 ةةؤذن زوف

 مرت ةطيوف ةطوف تيس ا
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 مسرع ةفوق ةهوق اسرع 14 كاف
 ها< مهفملا ةغقو
 مف د56 عى د.: ًايفت هس دب ءآف
 رايات ةّيغت رميح ردك
 ادارخف صيغم صيفي ضاق
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 / ماه ٠0 للف ٠ كفا
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 رك رعت هز مح رقيق سعب ريس مهرف

 سو رارف ١6 رارف رارف يرتب 5

 ًارغلا نوج 4 ديصلا لك مدد أرق

 رم

 الردم ثرف

 اجلا ما سو ةّدشلا دعب جرغلا

 ريما

 هدد حرم ل
 كعور خرضأ ها خرسف تس حرضأ

00 

 َ 8كديرف سد#» درفغتسا درفنا ا

 رمرعم دارفأ 044 دارفأ تالزع ةنارف

 بمب

 ت١ نيزارف ج نيزرف

 ا سوبرظنلا ا ةسارق سرغت

 هلو“ ةسيرف

 / شراغم ج شرغم سد رسمأ هيقرف
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 سبب ١" صدارفو صيرف ج ةصيرف

 هل ضرف

 انإن ىضرف ضراف "زكا 144 اد

 |طارف ج طراف 1١ ا 0 طق

 ا ظرف 17 سابع

 مع عراف امل كا عرستفأ

 | ةقورف 4 قراف سدد قرف هدا" قرف

 | ضرتفا هد. موس هيلاو

 | ّتارف ج ةضيرف مل ٠٠ نير

 ىءن عير

 نادقرف ٠5
 كرف د١٠ هد١ اكورفو كرف كرف

9 
 مو١ ٌةنرف

 م" ةورف 044 ىرتفأ

 64 يكاد َج رع

 مدا اات5 ىّرَف اها ىَّرف ىَرغي َيِرف

 كه ىرغت ها> ىرفأ هام زعرسس# مفزع

 موا“ ىرف ممس ةيرف 377 ىرتفأ

 نزع رن رغتسا

01 
 باتزا2 ريسغت

 عال 0 قد
2 2 

 هن ةليسف

00 
 ٠ خد اصف ٠ حصغلا

 هزت لصفم مرعب م“ باطخل لصف

 مبا» لصاوف ج ةلصاف سم“ ةليصف

 ىرسصغص ةلصافو ىرسك ةلصاف

 عب

 سب ممصف

 ٠١ ىصغنأ ىصغت ه1“ ىصاف ىصف

 زم“

 ال سن متانمل ضف ه0“ ضفنا ضف

 برتح ضفنأ كله ه8 كوف صف



 روغ

 برإعويخ 
 اثه١ ةيناغ مد ةيَدغ سد ءانغ ىنغأ
 ةينغأ ادلع ةغافغم 4 رو مو ,مرخ 0

 من ىاغأ ج
 ظ

 مرسم ر واغ مسد ند ر وغ رعسو رس راغ

 تفا تاراغ ربل ادهروغ مسرع مم.١ رس راغأ

 ريواغم جراوغم بزب مرو ناراغلا 00

 سبر رع

 رسإ ةطوغ

 (جلوغ نار ع
 لايثغأ 0: لوغت كاد ات“ ناليغ

 ل١ لافغم رس
 ا

0 
ْ 

: 2 
 سرسو |ه ةباعغ معورس رسوب مسد ٌباغ

 زمور

 ءا]ديغ كيغا ههس تاداغ ج ةداغ
 جفيإب مس. مننإ ملل 7 َج

7 
 اتانب معو ةرياغم 27 0

 مث ريغ تانب سوو رّيغ

 ضيغت برب رسابا )4 ض دع 7 يع

 كلل اكرح

 ظ هرتن ظيغم هظاغ

 ءافلا فرح

 اطدلول تا مك 1

 هزت ىسوم مأ داوف يربي دووغم

 ساف
 لع نرشللا :مظعلا .ىأ اعلا
 سأرلا َّ سأغلا عض رثم» افغلا ةرقن

 رسال“
 دع

 مدح لاف
 ترتغم "4 ىتينن تاننف تخغي تف 0 51 نب 2 نب

 رمد“

2 
 44 ىف

 رمو١0 خح اغم عدا ِ 3 ع حاتنف 2 7 52710 95

 بيد ءاضف

 ممتد قةرتف

 باو٠ رود 0م ّقناف

 مسا كتف ما" ١١١ كتف

 سد ريقن الو ليتف ال سو ليتف
 سا نايتغلا هد ءافف 4 ىتف

 مسج فنا نس ٠٠٠ انف

 نام ليخلا ل نا لخلا

 مهلا اماحنو اموحن 0 1

 رعرعح

 مام رس٠ خخ 1 مسالال يف
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 دو“ لفللاف

 مس ىف

 م رم

 لا" كان ىف
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 جاع 0 3

 وعويا 
 اب لزاغم ج لزغم ات ه> ةلازغ

 رعد لرغأ موه

 بيرس ناوزغ وبأ 26 ىَرُغ جزاغ

 رز رسم ٌقَسْع ١٠5 قساغ َّقسغ

 هاه ةلاسغ ه4 لوسغ

 هر

 ارز ىسسعي ىّسغأ
2 

 د|١٠ شغ

 ل

2 
 هدو هد ىتلتغنسأ هد ١ ىشغ ا 0 8 24

 :ينصاغ 00| ةواهغ لع هم ةيسغ

3 3 

 انه ىتغم اس١ ىتاوغ زمنا اسك هد

 ةضاضغ د١٠ ضيضغ ١١ سصغضغ

 مخ

 رعخا هب ٌبضٌعو دل ٌبضْع

 ىمضاغت ا 7 ١9 ىضغأ د اًضغلا

 جايب سرعرت

 مم طيطغ اب ٌطغنا اًطغ 0 طع

 مس ةفرطغ فيرطغ تىرطغت

 هم: لافغا ج لْفُع

 نورت ىتغأ

 4 لدغي لغا ّلغي َلَغ لغي َلَغ

 لولغ ام» لع ه»# شطع ىل َلُع
 ىأ لولغم دم ردك لْلْغ َج ةلغ هاد

 5 1ع

 طا

01 

"1 3 

|| 

 نا١ سوا لق ل هدرت ناشطع

 رس ل

 العم سلع بعزم را: سيلغت

 ١١ ةالاغو هب ىلاغ مالا ءالغ الغ

 ءاولغ مسرع ةولغ 2 هب ىلغأ اد

 نرشإ 4

 هرس ممغجع الد مماسغت دا ممغ

 موا 0 داتا مومكم |27 0

 نوره للهتغأ

 رسغي مسج 8 [ج مي اه م [تغ
 راك 0 تع حلا ف ص ةراغ

 ةرك اه: راي راك وكب ورع رص نوع

 راد سرس
 مد ءادرل أ رع ريس

 زومغمزمغُم ةريغ 5 زمغا
 عم رع لجر م زماغم

 ىيهجلا اب4ا سامغنا 2“ سخي

 سدو٠ سومغلا

 بد صيقغأ صمغي صخ

 هدح ضاع رمالب مند ضغأ م4 ضع

 بدع مان اطغ طغ

 اتيخ هيلع يوغا يع 00 ىمخ
 رمزا

 نع برعد برد رزعا ةمغ دعو نغا

 برب رعبب ررعإ ءاآنغ

 د١ ضع

 هس ةدرأب ةجنغ هس دراب ٍمخم
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 آ كا

 ؟

 هد ايوعغ»و

 نيغلا فرح

 سورس ةجغم بغ نما ع ريب ورب نع

 راع ربع ج رباغ مس“ اروبغ ربغ

 ءاريبغ دا مرنم ريغ ه0© تارصسغ َج
 ه4 رْبَع ج ءاربغ 4 ءاربغ ونب قوش
 مس طياغ +0: ةطيغ : طبتغأ
 سر طوبغم

 نسب قابتغا “١٠2 قوبغ

 مرعب سور ىجش ماما نع ئبغو َىبْع

 مرعب ب4 نيبغ 4 هاب 2

 ١ نوبعم
 ٠م ىباغت م5 ةوابغ

 مر, نرتغت
 انبي م“ ني

 تغ هقول ةقاتغ ثغي تغ
2 

 رمد» ثيتغو
 باد بدا ١١د رداغ

 نأ حدلغ “د ام انا >لغأ نادغأا

 مم ىآادغ

 بباب ةيداغ امد ءأدتغا مد ةودغ

 مرو رس عا

 ََد 7 2

 مس رغ ده روع دما رارتغا ه.سرغ

 ربدا سدا رغ َج ءارغ رغأ ىيريب من

 ةوطأ كو: ءارسغلاةةليللا بءا ةردرغ

 نع

 رع

 هد رغرغت مدس ةرغ ىلع

 نر رد رو برغأ ا4“ بورغ برغ

 برغل ةسأ اللا 0 برغت 2 كا

 ما4 او١ ٠١١ بورغ ج برغ لهز* 4

 براغ ما“ او+ برع كيني كل سا سل

 6# بِرُْم يل ةيرغ كات براوغ ©

 00 دس هيدا
 سورع س١ ىيبلا بارغ مسد ا

 ج بيبرغ ١٠١ برعلا ةيرغأ

 كا بيبارغ

 مما ليرغ

 مات5 ديراغا ج ةدورخاوا هورغا -

 مسب زاغ عملا 0

 برعرس رمو٠ مز١ سأرغأ ج سرغ نر

 هءم اخ“ سراغم ج سرغم

 ١٠٠١ ضيرغ ةضرغ نر

 اسد ةفرغ

 قارغتسإ اس قارغأ ١١ قرورغأ

 ممل ل

 هرنو هرع سب ةمارغ سد مارتخا مارغ

 مسد مرغم ها مَوْعَم نرنو عفا مَع

 كيلد مرغم رموا/

 يرسم لوممغ

 كل سوو ىرغأ زعم رمال“ ٌىرغ هن ارغ

 رد ىرعتم رعحو رععزع )5 مد ورسغ

 اما“ ءارغلا

 ”جورارعا جريزغ



 دوع

 ذوع

 دارس

 مموع

 نوع

 بت للج-) دوعلا 1

 د ندم ك6

 اسارع جايعنا جاعم اسفلت جوع 2

 | ١ دوع رسم 5 ةوع بنون م

 وذ م24“ ةدئاع دوعأ رس لليع تزعم

 هوب هدا ةي>يع ةقان سبا داوعالا

 االف ذاعتسا دا ذوع راد ت4 داع

 )| م46 قذاعم ةذوع ت40 ت4 طيوعت

 | روعت ”هروعأ ؛4 ريعيو روعي راع
 ا سم رد ودعا نر 6و مهزع

 واع َج ءاروع د4 راوع اان راع 0

 ارانبسم ٠ ةراعتسالا 4 روعم م

 | + زاجحلا

 ٌ ع 5 -

 | سرع نب زوعأ منع مد زوع زوع زوع

 مد زواعم ردن

 | ه١ رطل ضصوعأ الا صواع ٌصِوَع

 رع )مل صييوع )تو م“ ١مث صاخعأ

 رن ءاصوع ع مميرس

 هوز رن زعف ضاقغعأ

 | كفوع معت هانا ةاغ نوع عرعح ناع

 مد ةدارتمل ىا نوع مأ هربا هر

 | ها قانعا ت26 قاع

 | نزح هدر سر رزعا نا الوع لوعي لاع

 | لوعم ريو محا ٌليع مدد هيلع لوع

 بوينوت ةلوع رسم

 | اماه نهيوعلا تاذ

 | ةناع هدزع ٠١ 0 ج ناوع هد نوع

 مثند نوعام مبا ةنوعبم ماس
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 نوع ىبأ مزت» ةناعتسا سدد ناوعم

 رمل

 بنزع ىوع

 لكهعت اد“ منا !ادهع كّهعي دبع

 داهع ج 8لهع 8 دشفاعت م١

 ىالهع الثا نا“ دكفهاعم َج دّيعَم م١

 زجر موا“ هب

 هزبد ءايع

 مسا تابيعو بايع ِبّيِع ج بيع
 تاو ةيّمعم برد سرس رسب

 هدم ةناريع هزت: رايعم رايع ٌرّياع

 اان: سيع ج سيعا

 ازث» م صيع

 فئاع هنن: فّيعت افايع .ناعي ناع

 سار نويع هادزت لس> ةفايع

 سرع ةليع عم لإ ليعم وهو لاعأ

 ةليعلا وخا ه1 لدايع لايع ج لّيَع
5 
 سوم مايتعأ سدر ةهع ةجع

 رس

 2 نايع مب» معو انيع ىبعي َناع

 ىبعمو نويعم ا نايعأ ج نيع

 رس مد هنيعب ميغ مم ناعم عنو

 دعب اريخ راص 54 نايعا ونب
 ١٠٠ نع كعب ارثتا راص سس ىبع

 رينرتب |
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 الع

 كك

 ل نربر رسم لمت سرعرع م لالعأ

 هم عمد تالع ءانبإ مس لعل مود

 سوس جولع ج لع
 هب قلتعا قلعت قلع ٠ هنم قلع
 | ةارملا تقلع اما يدع مرسم

 هسع قالعأ ج قلع مورس َقَلَع 3

 قدالع ج ةقالع مح قلع ج ةقلع

 قلع ها ةيرقلا ْقَلَع يوب ريماب

 بسم خنضم

 0 َج ع بوو رسوب - منيب لع

 0 بابزع بايو ناو مسبب |بح الو سرع

 نوب رعود سرعم اهزع ملاعم ج للعم نع

 ةخطعك ٍمعُم كن عم بال نر مرس

 5 عاضبلا دمأ

 ص هند ىلاوع ج ةيلاع سس ىلعت

 اوم نآولع م ءالعتسا 0 ل

 رموز رعرتسو زهري سوو رسب عم ىنعم ىلع

 مح ءالعلا وبأ اناا نم ىنعمب لع

 ىو هبىلع

 سن اح ابص اوي مع

 غسله ع١ ورع ماعأ ممعت 44 تمع

 ل ال ةموع

 دفخعأ 4 ننمعتيو دايعي هل دك

 مدد ديك داي رسال

 044 مدرع َج ةرك ممم مس رهعأ

 اذ ىريسصمعل رعب زعم لم“ ةراج

 ةريك 000 هللا رمعل كرمعل

 مم ةرع وبأ تت نيرمعلا رهان الإ
 ازرع ني

 ل لا
 ١ م١٠ لماوع

 14 ىوكعل مسيسإم سرس ىلع ا١4 ىمعت

 ٠5 ىتاعم ج ةامعم هزتس

 زعرعا ةلعنع ت12 نع

  نانع +“ نانك نع
 بال ةسمنع لإ لسا“ سبنع

 السن تانعأ ا تونع 0

 رعمزرع معربب "مناد

0-0 
 نورنا نام ءابرج زنع ىم درصا

 مرت اسانعو وع 0 نيم

 نور مرزع (رشا سنع اني لعل سنونعأ

 ت١5 سناع

 برع هال بظانع َج بظنع

 كم ناوظنع
 فتع سحب ناوفنع لقا فنا

 برنو مزعف
5-8 8 0 

 كلو برغم ءاقنعو ءاقنع هورس قنحت

 رون ننس نأونع 205١| ادا ونعي انع

 مسمر“ خبنعت ع | هب نع

 ىنعت هيرع سرح ؛؟ ةاناعم اع سورع

 بزعو ناع ريلا»

 ءاجوع جوعأ دل جاعنأ سل جاع
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 عا
 أبي

 ماع اع

 1 عا عا م6

 مااا

 ا

 ؟

 د الؤطضا/

 مرن نو

 ١١١ ةهيبضع

 نس طعنا ماو طع

 د4 ةبطع بطع “١٠١ بطعا ٌبطع

 او4 اذ“ بطاعم ج بطعم

 ٠١١ سورع دعب رطع ل

 بات سطاعم ج سطعُم ٠ ساطع

 الل حابصلا فنأ سطع

 اء ناطعتسا ا فطاع ١46١ نفطع

 لاطعم لْطَع لطاع لطعتسا لطع
 ب.١ لطاوعلا تايبالا ”بد

0 1 

 كن“ قطاع

 بنزع لّظاعت

 كلن ظع

 موا ىاظع

 دم ةياظع د0“ اظع ج ةاظع

 سارع نافع ةفع

 تيرفع ةيرفع ٠25 رافع هءعرفع

 سوم تيرافع َج

 مس ةانرفع

 رسب ١) ىينعا ىناع مالا ةيغعت ىقع

 | هد قناع با هد :١» وقع ل“ ىلاعت

 رسم رسب خيفاع رس

 قوق 100 قع 0١ 0 قّعي قع
 هرم محو ةقيقع زعل“ قّقع عالم لمالزع

 فرد رهلا ىف ّقعا
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 ا

8 

 ع ا

 سورت بقتعا سدر بقاعت رهل4 بقع

 كَ تانغ سرع مرع» ةيقع رس ٌبَقَع

 سورع ةيقاعم د45 تابقعم هد 5

 بيرس خبقع وبأ

 ىكقع َج ةدقع سوس كقاع دقع

 باسح 7+ كيقعت هان قىليقع مس

 هرعع دقق تلح هده عباصالا 5

 مس ةرقاعم ٌرفاع ١م راقع سال رقع

 يبن ريو | ةربب هتريقع عفر نسم“

 مم لاقع م4 ه١ لقك 4 لقتعا

 ممبا ةلقاع هانا“ 4 0 44 اه

 لقاعم ٠١ لوقعم ه0 )نمد ةليقع

 الهلل لقتعم ااا

 امل“ ٍمقع لماقغ رممسوزع راع

 سرر ماو ةاقعو ةوقع

 ببد ت45 نايقع

 هدرتد ركنعا ركاعت

 مد زيكاكع ج ةزاكع سدا زاكع

 انيإ تحدنحع

 قكع بن موس افك فكعي نكع

 د١٠ نحنعا مون انيوكع

 مكع د مكع سرتو رسب ماكع مُكَع

 سن مروكعم مب سن

 سم اليلعت للع بيرع رسب رس 18

 رمع مع لتعأ نزين للعت ممر ل ابان

 مهد ةلع رع ةلع بءزع مير عرس ليَع

 ج للع ج ةلع سم ودرب مس ةلالاع
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 كك 0

 سرب قرعأ طاح د اقرع قرع قرع
5 

 هاا ةيرقلا قرع مو قارع قرع زمام

 تةلرفغل

 اذ بوقرع

 ل ةكيرع 7 ارا كرع

 تنال بيرس كركرع سرع كارععلا دل

 هدد :تكبرع

 معده مرمرع مارع

 مس ةنيرع نيرع

 رسب ىرع َج ةورع ني ةارغ جراح

 4 ورعم ءآورع تنا#

 ىرع 4 ءاورع ايرع ىرعي ىِرْع

 اتازع 4١ ىرعأ ا ورعسم قرع ا

يرع ىرع اضطر ىرورعأب
 ممارع 44 ة

 مسام ةزازع 1 زرع
 برع بنز و نان برع

 عارم اريزعت ررنع

 رينز زن افورنع فرعي فرع

 مح رمد د رح وكلا ع
 مزعلا ار مب ةمزع مدس م لجرلا ىلع

 مرتسعلا ولوأ »ب مرنعأ دايو سس مةيع

 كالو مالب

 هر

 هاا ةبوزع ةيزع

 مح ةوزع ازنعأ 5٠ وزعي ازع

 اة ٌسعسع

 كلي دس سس 6-2 م4 فسع

 مو نوسع

 مربي لعلو ىادكد

11 
 هدد جرداف كشعب سيل هدد شع

 4 باشعأ

 هار ر 7 ل

 رشع 120ه رشعي رشعو رشعي رشع

0029 

 سمع النا ريشع نال4 اذا راشعا ج

 َج ءارشع مس رباشع ج ةريشع 4
5 

 هوزع هدو راشعأ ةمرب ةداع راشع

 ع نورت نالاب ةرو ملزت وشعبي اشع

 مس ءاوشع د" ءاشع هال ىتنعت
2< 00 

 نارنن رعت ييصعت 0031 هب بصع

 51و
3 

 خرصع داس هدإ مخوصع كالا بصنخعأ
7 

35 2 

 ناس مرن ةيسصع 14 بصع ج

 4 نم بوصعم

 ادو غديصع

 ملب رصتعا رصعتنا رصعت رصع

 ساب سو١ نآرصعلا "5 راصعأ

 مسموح نضع فصاع قفصع

 اركاص ةهضصغ مكب وص َج نرغصعأ

 موب ىاصع

 هزت“ ريماصع

 اصعلا قمت هد: اوصع وصعي اصع

 لل مدرع سدح هذ ءاصع ىلا مي» هس

 تعرق اصعلا نا ههد اصعلا هل عرفت

 بود مدل ىذل

 ساو ضوضع ضاضع ال. ضع

 مس باضع يلَعَع بضع َبَضْع

 ١م/ داضعا ج حَّضع

 لاضع سوم بد 0 لاضعا



 كك ابرسو دك

 ١ س تاواجت ج ءاجج سرع ماجحأ مَع

 نسر ناواع رز ةمكتلا

 | ل ةوج

 ببو ليدع 14١/ ةلكاع رنا دلع

 | مسرع را داآ ياتع) سرعرع رمرع دأآ حلعأ
 ع

 نيك لا

 ا ل١٠ للعم

 سد ةلداعم

 ءىشلا نع ىدع مس وهداعي أدع

 ا ا ىكدعتسا ىدعأ رعرعن ىذعت رماح

 أ - و9 0

 سيال )ا» ىو لع اد ءادلع رمح سنا
 ا ىداوع َج ةيداع رسبد ىلع زعحح زمول ا 0

 ريل رج ىداوع

 | روعأ هدو هز٠ زعم ارذع رزعيرذع

 | رمد ممراذع ه١ ردتعأ رمزع“ زم“

 | ءآنف ىا ةرؤعلا مم ةرذع ب

 ىاروذعم ه٠: ريذع مرادلا
 4 ر

 / نوتخم ىاردعم هدد م5 نوتخم

 8 ةنالف ردع وبأ ارتي

 د ىذع ِء قدعا انذع قذعب قدع

 عمك
 هب د - 5 5

 0 ةرعب ةرع ل١٠ نوما هر رعي رع
- 

 3 تت َ
 سبب رع نوم نر سبب رع ساو رثعأ

 ع 31 ا

 ا د قرعم سو ساو هارقعم 3٠١ رع 4
 رار >2 ©

 برع جس بورع رب تل ةبورع ةقح برع

 ا برعلا هد» بيراعأ َج بارعأ ةدح

 | ةيرعتسملاو ةيرعتملا برعلاو ءابرعل

 رم

 شرع

 ورع ١

 تبرع تهم ىيبرع تماس اتت ةدبرع

 ارعرع

 جرصعت اجيرعت جوع ٠ هب جلع جّرع
 رسوب رمح 0 نول

 جور دارع

 مرو معو سو رمد ١ اسيرعت سرع

 سرع ا*:5 سورع ات:5 © سرعأ
 ريبؤمل | ةسيرع ميم سيرع تن

 0 ا نسرعم 3 سرعم رينبو

 ن٠ سنارعلا تايبالا 2 ليرعف

 بدم كشرع عضو هلا

 ةضراعم ضراع :10 14 اضيرعت ضرع
 ١١د اضارتعا ضرغعأ م06 رمش مه

 ضرعتسأ نانا 4 ضارتعا فام زعم

 ضرع الرضت سد ع رع ثمان 4

 نع تر بوح هرسب ضارعأ َج

 حرر زعل قيريع معو ١ ضرع

 بوم ةضرع مرت ةضراع 24 ع

 جس ردم رعزرم٠ 4 ورعب قيوم

 نالف ضرع ممتمل هد١ ٠١١ ضيراعم

 ينوون

 نرع رمح زمتو» نرعتسا هدزت د نرعت

 بابزع ||| ةفرع هالإ |ناإ نرش نر ان

 س نايرع هاع اما فراوع َج ةفراع

 َج فقرعم ةءا فارع اويكو فتيرعت مع

 منبر 4 نرعم بارع )رعب زعا سد قراعم

 نابزت نرعتم كا
7 



“| 

 كا 0 منوع

 يبس

 ةلظ مزن رسول مابزع )رس امنا ثرح لظأ

 لظ مسسع قانقلا لظ سدو تللظ ىأ

 | ركل ه١ للف لقتتسا مموح مولا

 مدد مد. لبقت ىلع

 درس ب علاظ

 نإ عرس فلظ سرب فلظ 2 قلظ

 كلنا افلظ همد بهذ نس كللخ

 ملظ الإ حظت م اج هّيطو ملظ

 بونت حظ امتد ملاظ رمال ةمالظ مب

 ةمهلظ ةمالظ م٠ ةجلظ ملظ

 اذا مولظم مهد ملاظم حج ةجظم

 | كار ءايملك احا يل

 ه٠.د نوفظم ىيذظ همس ه5٠ ةّنظ

 ا ٠١ ىخظد برس ةنلشم

 | مسرع هبوينظ عرش دا“ مست بو ْمَظ

 04 ىنظ 2

 | ىلع رهظ 50 ةرهظو ءىتلاب ربظ

 | ىلع ةرسهظا بءرس رعب معمم ءىتملا

 | رهظتسا هه رهاظت بءرس نزع عىتنلا

 كيلي أرهظ 0 رت ىرهظ مد

 | دمع نايظ

 نيعلا فرح
2 3 5-35 

 | نو١ »+ بع امد. بايع د50 بع

 بودهعب 1١

 22 يب

 رس ىبعو ابع

1 

 ىإ قمل باع طا4 فنا ىأ ٌكيع

 ارد هدحاج

2222 32 --5 9-2 

 ريبع لالا "كا ربع د0 ريع امه ةربع

7 

 وير 5 بع ردبمتعا درسا ربع ت'د

 هما رافسا ربع برنس ريم مس راي عتسأ

 مما ىرفغبع

 ١ ٌرهبع

 ٠ ةيابع ةابع
 ال١ بوتعم سدو بنتعأ

 ريو ةرندع

 مع ةقتعم قيتع 25٠ 4 قتاع

 4 ٌلتع

 امر |ذدنك لعف نأ ماع اهم هو ماع

 ريدا ماتاعأ نال ماتعم متاع م4

 مثال انع

 رقتيع مرتبع ه4 روثع اح ربتع
 ة

 مدح رّيتع

 س١ باح موب سدد اصيخقو ع 2 ُح

 وبأ هده ل بجتلا اي ت١0 ةبوحا

 هدا بيكلا

 مسب رجع

 را مدد زوجتلا مايا حر رمش زوجك

 بريلوإ

 ةلاخ هبب مع ةلاع 434 نال

 هب بكآرلا

 /هد مج ةسأ رعورب مر مجتي مَ [لوح 0



 د ايربإلب

 قيلط قلد قّلُط ل“ قّدطم رعبش
 سال قّلذ قلط قلذ قلط قيلذ

 دو رس ةوالط كا هلط ريب ب للم

 ةمادطلا سردب رس ةماط ام“ مط

 سردب ىربكلا

 م١ هيلاو هب نام

 | اعل حومط بءو منج ]عا حامط

 | ناد

00 
 | رمثن١ ؟ةزتريماوط ج راموط ه:هرماط

 هدر ماط نب رماط

 اذد سماط هد نك

 ساب سفانط حج ةسفنط

 ها طا قل
 | حوطت ةوزن زرع حوط رسوب لرب لع حاط

 ١م متاوط د4 حاطأ مد+

 ا دوطلا نبأ

 "1: راوط روطي راط

 عاتسإإ *,» *- عاطسإ ما *٠ عواط
 كتوم ادب ةعواطما 1[

 ررسرم

 متزن: فاوطت مت“ ناطأ تعد نوط

 لعل نوط

 تيربكلا ةقاط ت0٠ قرط س١ قوطت

 ربك 5 قوطلا نع ورع بسش ها»»
 هوس هن قوطلا نع ورك
 | سو لوط ٠١ اًئاط سرس هيلع لاط

3 0 

 مسن 14| لوط يا ساس ني لوط

 رمانن لياط سو لوط لّيط

 دءاشحلا ىوط هسعرسلا هذع ىوط

 سس خيط ةيط ىسسرع 4 بسم ميلع

 د١ ىواطم ج ىوطم
 محل ردد ةاهط ج ةاط

 ادا ىوط هاا اهجوز ةأرملا تييط

 باطم بيطم بياطا 08 نابيطأ

 مو ةيملطم 001 ٠

 رااطتسا سات ريطت هنا هرداط راط

 بس ريطأ هرعد رايط زعكح ةريط مسبب

 هدا رئاطلا نكاسو رئاطلا عقاو

 هرتد ناشيط مب قيط

 ءاظلا فرح

 بنزع هكا

 برع رمأظ

 بمزع باظيظ

 بردا نون فلطاو َّظ َج يح

 ددارقم ىبظ

 َج ني دوس بارظ ج ٌبرَظ

 اع قرمظو ىنارظ ىيبارظ

 نرزع راب مارش من قرككلم) هز قرط

 هس نورظم

 ىذا نعاظ برس خنيبعظ

 ريفاظا روفظا رافظا جرفظ هس« فظ



 4 و

 قرط

 ل ايسر
 ب م هماضتساو هماض

 سلا اا اوابذ تك معرس بطتسا رينو لع

 م0 بلاصلا ىمخل ىا خباطلا
 مرسل عبطت ٠١ عبط

 دارك ىم ةعطق ىأ قس سدر قيط

1 
 : ها ةقبط نمش قفاو
 سو ةبططصط طع

 ه١ اوحط احط

 ٠١ رارط ةرطرط
 اخ حراطم حج حرطم مس حرطا

 د١ ةحراطم مدا

6 
 نرد 0

 فرط فرو نايرعب نونو معابزع نزع زلال نرطا

 ةفراط فراط سو نوط َج فرط رمد

 فرط اهو نارط. + هن قراوط ج

 0 نا هند ةقردط رييرسربب رن
 نإ رينو نراطم َج قرم ىو وطعم

 ج ةغبرط ه4 قّرطتم *0 نّرطم
 هدد ىنح ل بزعم رسم فيارط

 انارطإ قرطا اس,« انورطو انرط قرط
 نرحل قيرط مرر فرش نع رعاك ٠٠

 بس ةقورطم ها“ ةقورط "هز قارط

١ 

 ؟| طاع

 | جس. ع| عاما 5"

 1 8غ

 عا

 مدزت قراوط اتا ةقرطم 5 قارطم

 دهد اصخل قرط
 ءارطأ ببب م ةوارط ةارط ىرط

 3“ يساسط ج جوسط

 معطُم مدح يعط ربوع رمز معطتسا

 يزعم

 د« ناعط من6 ىيعاطم َج ناعطم

 مد رمكل فم

 اع ٌّعط

 4 ىليفط مو١ ليفط لفطت

 هدام ةوافط من١ ةيفاط ٍناط

 مزمن لكل رسوب لير 1 مس لاطت

 سن لالطإ زرعنا مدد لولطم سرع مس

 ل
 سلط سلطا ملا طت لك

 مير ناسليط

 كامل مسلط

 سرع سرعت علطسا د علطا علطأ
 0 عْلِط هوع مو علط عتريتو رييربوب

 3 عئالط ج ةعيلط 4 ةعلط مسد
 ماا عّلطم سعد علطم رسم

 قلَط الرسا قلطت كين ةأرملا تولّط

 ةليل اس ٌقَلْط :٠ هجولا قلط هن
 ةيفاقلا قالطإ ١8 قلاط + قلطلا
 سدد نانعلا قالطناو قالطإ سدس



 دك نا كك

 مم“ كاحغم م كحك

 م هلظ ىحض ٠ ةيحاض حاض ىحض

 مون و ا ىحخأ

 ادي ءارع ٌكض

 ةرضلا ١ ىداولا نرح ىاريرضلا

 ماب ىودقلا لصاو ماهبالا لصأ

 م0 ةرضم

 ٌبردخ 11 مفع ٌبرض طا برض
 5د

 براصض اا برض ها“ معاد هديب ىلع

 ا ىبح دقب برادص ادم توععم ىأ

 نورس عيرع

 ريش سرض

 مرعس هب طرضأو طرض

 0 ةعارض ني عوسضأ عوض

 هبد كل ىنتعرضا

 مما 0

 ىرض ىرضأ 014 اما ةوارض قرص

 ردا

 تاعغضا ج تغض هما تسلا ك0

 بوح ىلا

 بيس طغاض مسا اطغض طغضي طغض

 ىم ربصأ سو مس ةطغض ةطغض

 ببس طغاض ىذ

 رن ن ةريغض رفاض

 سس“ لاح سبب ةلض سا مكضأ هكض 8

 سوا لض ىبأ 1

 عيلض ٠ عالضإ عيلضت عّلَص ٌعِلَص
 علضم علضم دعو معس د ةعالض

 لا دريس سل عالطضا ”*

 د١د ٠١» اخمضت حض

 ازعد رث» رامضم رميمدضت رماض

0 
 يمتحن هلو موال مسا م

 مه جودزملا

 ىيذضلاب ىضي امنا دسم ةنضم قلع

 د

 مسرد كقض

 ىيض

 ةدزع كلا حخقا ىل ٌيضَأ

 رثما ىكخدخإ كندر هرس ىكدض

 مخك روضت

 ريال ءاضوض

 هلع ىّريض زيضي زاض

 دا“ ىبلللا تعبض فيصلا

 ج فيض د1" فيضت 4 ناضأ

 ةيظفل ةفاضا ه4 نايضم هذ" نافيض

 مهن نفيض ١14 ةيونعم ةفاضأو

 مدرع قيبضت قيض |



 نا

1 

1 

 ؟؟|+151 5

 مابا مدرع ُفِلَص

 4 ل

 ناولع هلع نسا 4 دلع لص

 ١ ممس ةولص هس ىلصم الو ىلصم

 ةيح مسرع نإ ممم انبفال مصا

 مع ءايهصلا لهتمتنا هانا“ امم

 بس خماصمص

 ركشي دات“ تمهصم نزلا تي

 بعت تمصم ريغ ىلا

 ا دفع !ديخ دبي همم
 م تمصم

 نة ناغماصلا كح غمصأ

 تايّمصم 1 4: ءامصإ 3: ىمصنا

 هند نايمص 4

 مود 5-

 م4 روبنص موه ربتص

 كا ةجانص ِهَّص خص

 ات عيفص هند عنص مرن عّنصت

 2 لجر مم عونصم 14 ةعينص

 ىاياو مرسل عانَص ةأرما 00

 زمننا ىنيديلا ةعناص

 تول ناونص ج ونص

 0 مز اباصمو ابوص بؤودصب باص
8 

 مع باص امز26 ١١١ بولص الاث© لله

 مثل فال باصم

 5 اني

 اثنا تيص

 ينك خاصأ

]1 

 1غ
5 

 هيلا ؟ا؟| أ

 نورنا نرسل مل عاصنأ عاص

 ىء غاوص بس بو اغوص غعاص

 هبرس خغابص

 قرذ ىأ موص م موص ةأرما
 مءات ماعن

 ه»١ ناوص
 9و 72 تاك

 ]ماا زعل ةص ةصو دذيح

 سارع سس ةوهص

 ثا خاصأ

 سدو رويص

 مود ىصايص ج ةيصيص

 ثلا ةيفيص ىقيص الد فيصم

 ريبرلا ةليضص ليك ةلاض 1

 هرتس بابض ج ةيابض هرت» بضأ
 ادد بض 6-0 لما بض

 تباضُم ثباض ثِبَص 50 َتّبض
 مع ميض

 مهزت طبض

 ينو عابطضا

 مرسي ادد ىض ىبطضأ

 بدع عطضم هالو عبيجت 1 1

 مع حاضحم مطحخت مع

- 



1 

 ل كك

 ءايدص نايدص داص لص عوز رع

 ام" هتوص ىدص راص دهم هد

 نبع موس رص كف مر رص

 0 ىرصأو ىرسص

 تحرص ٠٠ ةضح نع قل حرص

 اًدجو ناذلجو ناذجو نيب
 ب !ذلجو

 درصأ هال "4 ادرص درصي ٌدرَص

 5 دارصم دورص ج د

 رو ءابرشلل ىيع ىم درصأ ها“

 نورت هالخ ءابرج زنع ف

 سرع كا

 رسسإلاب ناعرصلا سرعزت عرصم

 نّوصتنم ل مده قوص ما فرص

 مرسال

 سور صو بطاصم حج ةبطصم

 برنو لعص ثالث سم2 حلعصأ يعض

 تامل مابا ريس 5 نص 0١ 5ع كم“

 تالا قدعص

 رمح هٌلخ رعص

 ريخغصت هاب مست مخرتلا ريغصت

 | مرعب هيرغصاب ناسنالا سدد مظعت

 امم ةبغ اض .

 سرد ةغصلا لها

 حاصت سور محصت ن رعسإم هنع مص

 سدو |دإ ةحأمسص م29“ خاص وذ سنع

0 

 ا

2 

 مل

1 

 عا

 ىو سبرع خملاصم

 هاه رفاص سا ريغص عادلا سا رقص

 رغصالا ونب ماا ءارغص مبراغص كفل

 موت رغص جرغصا ماا

 ممر قفاصتق ٠ زمام قفص قفص

 برعم عزت ةقفص سدد خفاغفص ىيغص

 مسد قافطصأ

 عرق مس ةافص ماا ةيفص قص

 منا ةافصلا

 ةرقاص روقاص سدو ركصلاو قا

 سبدلا ىا رغصلا سدو فراق

 ا

 سما عاقص رع ّعفص

 ج لقفيص 454 الاقصو القص لقص

 بدب ةلفايص

 ىكع ةكص مسرع كاطص) مم كص

 رييرتت رج رييوتإب

 فير ل

 م. بلاصلا ىمحل

 سمو رسو تلصنتأ ملو 4 تكطأ

 سو تيلصأ مدد تل تْلَص مع

 جس تاليصم ردو مشو قص مايد

 موب ختنلاصم سب تيلاصم

 كلصأ ىكمو تهل َدْلَص 14| ةلص

 برنو (زما دولص ده“

5 2 
 ارب علصا علص

 5 >2 اهب

 همز هاب ممزرع فليص مدت فلصت

02 



 ريص

 لا ا لاا

 ىأ) >فاشلا داء هاشم 44

 م5 دهاشلا ةولص ادد مجنلا

 ١ن١ قبهست

 موو ةلاهستت 9

 نا

 كنه مرهش

5 

 هنو ىهدتن

 مام ءابيدش

 حايش ج ميم هدرع مرعب حاستنا جباست

 مزعد

 8 2 0 نس رانلا زيد اند ةخاشم خامتت

 يشم 6+: 0: داشإ _ تيش داش

 ٠١ هرب داشا الث ديبشت ٠

 44 ىّويس

0 

 دس ةجسش ساد 5 مشي مادتن

 داصلا فرحح

 7 ع

 ىصت ى
 ع

 ماث ىصيبو

 اني ُ

 را 2و + للري ما امص و ايدص

 0-5 هَ 0 0
 ىبيدم |ة01 بص ا بصنأ بيدصت

 ةبابص اذ ةبابص هدح اد“ بابصا ج

 اد“ بامصأ معاج 4
 ؟ ع

 حابصأ 0ع 2 ملأ | حججبص ) بواب رمعب سصتسا 24 صصأ

 نيبنو ريجيم ميو سن أي طاصأ 7

 هرب كاسم حابص ا: حابصم
09 

7 . 

 هدو ةربص اما ربص

 ظ
 ردك را نوباص

 ةرثنإ رزعو١ مع اوبصو ةوبص وبصي امص

 ةيبصم هما ازا ىاصنت ءابص ّىئبَص
2 

 ن

 3 هي زتم٠ 84

 سرع عصا

 مهد ةنيفسلا ةيبحعح مدع رمت بححأ

 اماا ءارجت دعم عود رحعأ

 ةفيحم ممم ١ ناحح ج ةفحح

 مام ناعم ج ةفيدعك 3 سينما

 مدا ىحعأ

 من ئانطصا

 ا دوخخاص 5ك دخحأ دخت

 ال١ لب لص

 ممر عأ حص ٌىِدَص

 لعرل عادص حداص حدحص

 سبر ردكاصأ مامر كص الا رود صم

 مول ر ص ماع ا كا هل رٌكصت

 بس نأر ىصالا مدد

 نوزع هدو رع سيرت روب هذ عكص

 او“ عيؤص 204 عداص نع عحدصنا

 هد 0

 2 قأاالص اا" قودلصم 0

 قأ حلصم ادع 4 قدس َج قودص

 0 1 َج كد

 نمد لاتقلا

 ع
 سَ 3

 هل ىدلص اخماد ىدصت 260 ئددَض



 ؟؟| ؟؟ 1 !؟اعاع

3 

0 
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 ا يا عاذلا

 دك نير

 4 ةوكمشن هكا 0 ماد

 باد ّىِج الو اللش ال ناد كرشع لست دل

 مدا قالستن
 مسرب ةماعم مدا ماهتنأ |رس مهد هنا 3 52

 مهء )70 تبمتست

 ما هفنابو هقنا خش

 ىرمتن "8 ريهش هذا سر ١٠و رهش

 كاز: اساهتنو اسومتن سيئدي سمتن

 ج سمات كاع رت“ مالو سومتت

 بالاخ سماومتن

 نورس ممارس را طصش 11/0 طمانا طمت

 اا طيجتن

 هرعر# ١١١ لعمتبم

 َج ةلجتت محم روز ا“ لت ١١١ لمتنا

 | ةلمشسم عهد لوهتت دم. ماس لاهتن
03 

 لوهتسم ١5 ةلومهمتسم داح ةلمثسم
- 

 ١١١ ليلمت لالمت ةلمث مدد قئالشل
 ك4 كرش 5 ءنزتربيأ هان نابشت ىكشت

 بيرن نزع. مر فم نعب نزل“ 2

 قفاو هدد هدا ةيمزخا ةنشن

 هدو ةقبط نست

 و 5
 ع

 الا ينشأ ازعل

 ها١ رانش

 بمع ظانش

 لدار ريظانش - ريظن خدت

 بومتن

7 

1 
 قوش

3 

 ادد ةمعنمتن

 ىأ هلا دعب ىيرقتشسلا شك

 هرب للغل ىعب
 ممم 0 دوو م“ بوشي باش

 ةيئاش هده بيشُم بوشم بئاش
 هى 5250 َج

 اراشمو ارايمتو اروش روشي راش
 جب راشأ مدد ديشفت رواش بايرن زعارس

 دوم رس رانا دوا ديلعو هيلاو

 سد راوش ةراس اثا4 ءاات ريشنتسم

 د40 رواشم ج روشم راشُم

 ةطاشتسا ها 4١ طاوشأ ج طوش
 سبب

 نرسو هرب رسحد ظاوش

 داذ مز2 نوت 7 نوم نان

 قوم مسند مد قو مب قوستن قادت

 عرعر قّيش مر قداش

 برسم رسب كاش

 م١ لاشا هد“ ١" انالوشو الوش لاش

 مس متماعن تلاش طاح لئاش

 0 فرس ةوشب ةاشو هوس قوق

 هاا ءاهوسش :ةوشا است

 باه ج نو ج ةأاوش

 هوزت هل بهتشا ه0٠ ابهش 0

 سا بهسش ج باهت ٠6 بانت

 ا ءاههمتت بهبتنا ه٠ ٠٠١٠| ةيهمش

 اد4 داهم ج ةديهش دا كهشت



 ىعمت

 ل خيطبال #س
 برسب زحف رام طغبشا نرس هاد ١ طشأ
 رعب سرع خطا ١١٠١ ١٠١ دا ططشتن 016

 طبطمت الو سكو ال رعب سرعت ا

 للم ملت

 نارا“ ىطاستن ضي 0
5-0 
 كاري رطشق

 ناطستا ج نطش ساد نطش

 بوس ظاطظنتن
 طم م

 نإ ار يك تكتاغدت فظن

 بوس مظيست

 برس )د١ ًمظدتن ىظشت نكات اخدت

 برس ةيظدتن

 5 د 3 3 عاعمتت سفن اذ عمت عمت
 4 و هب ١ رف باعدت ج بعش "2 بعدت

40 3 

 0 اللا 5 ج بعش
 بعشُم سم سن ٌبوعش عمري سون
 بعرب نرسح ىأو لح ىاعسش ..لغمز نورس

5 7 3 
 2 تعسلأ 6 كتععمست معرس كعثعوعش

7 
 هدر :

 متت تعش

 نوم رسب رسو رعشتسا 540 رعشأ

 نس ىرعشلا 308 "41 انتو راعش

 مو 00 ةدفعست تهد ريعبلا 0
 رعمو ظكفعمتي معهد اههارت فعشت 0

 مس بغاشم اس١ ٌبغش َبَعاش خ 0
 هذ مدد رغتشنا كد سوا ريغستنا 3-

 ندد ريغب رغش سدا ةرغاش

 فئغدشت يح اهفغش ٠١4 ةكداوف 3

 رمدد ناغش مهد

 بون نم ىاوديج ىناعشش تلغش

 بنءزع |ا/ا ىيجلا تاذ ىم لغشا

 معرب مرسم كسي لا“ وغش شي قَد

 مرعب مزع* ءاوغمتن قكستنأ

 ١ افوسعستو افغَش تشي :فش
 رعور رسوزع رسرو مرعزع مال“ تستشتسسا لل

 مم“ خفاغمت 5057

 ةرفمش كلاي ««:رافيث ج

 عيفشت عفش زعاا ةعفم اند مغش

 اهعم ةامث ىا عفاش ه عقشم 1

 مما١ اهلض

 «٠ قغمتأ مَ قَفش

 قشنسسا مسو قشا منسم قشي اغش
 الا ىتب ام بحس ءىشلا اغفش مدد
 بورس افمتن

 ددنو هوفنشم

 سان قيقسشت 1206 قمتي |دانب مرسم اه ةقش
 قمقشم قشقنتت هاند ةجبالا و

 سود ١4 قشاقش جب ةةشفمش اد
 مس اتصخش مق مش

 سوو رقبلاو رقشلا سود ةرقدش

 اعاا صقشت

 هدد :ةكش

 مرمر قلم امن

 ن4 4 كش 84 ةهكمتن هك

 ةاكسش مدد كشت برعر رسب سعر ىكشأ



 ممم بابش

 5 اروبإ جيم ءب هورس ص

 “٠ لابمتا ج ليت

 مدت تكبد بضن

 هزت> 3 تاوبشو ابدش ج ةابش
 ةحرابلاب ةليللا هبشا ام 0”هرس ةهبمت

 الب مظ اف ةابأ ةهةبشأ ىئم لال

 هتئملاو هجشملا
2 

2 
 عرس

5 
 الا 25-7

 ا راك سرس ع ارجت موا .تاشق

 | نورس ةنح ىأ راجت همس ةرجاشمو

 سو راجتمتا اس رجاشم جرعتو
 كاس 0 كا عاجت

 ١ تيد د. مهب مه» نوجت ج نجت

 "د: نوجت وذ
 ىجنأ و: ىوصتني ماج ه١ رح ىك

” 

 / ليو ه4“ خا رماد ىّدَت تلا 4
 نسر 1 ند كلا

 سول يت

41 0 

 مسالا دنبعي ع نكت رسح مد ذات 1

 ع ريبوبإت -
8 

 0 ا

 5 ا ًاصوخقت 2 حم

 ةرورضلا كيدشت سم ىيدشت
3 3 

 مس“ كلتا منرع حتما سد

 برضن

 نسب ىو
 راك 07 :
 هت خم لل_ى ند٠ رعرشو كزع 5 لاستن

 برع 5داشم

 سول ذأ لست َج ذامتن

 ب0٠ ةرذمتو رعت ااا ردم رذش

 هد رذوش

 م رع او
 انو تار رسل ل١ برستن 40 بردننأ

 كم 1 عكا

 1 عرش اعراس
 دارصتن بوزن ورش 5 درشي دوست

 برس دراوست كد“ تاز“ خور

 بوينزت طار_ةم طريشيو طرشي طرتن

 س١ ةطيرست طرت 0 طارمتنأ

 ام ناطرش

 رينرتبإب عرس ١ انا هب عوستنو عسسل

 ننس عود عوسش َج عارستن مدد ةعرمت

 م 0 هور هود فقرشنسا
 ماا قرستن رسا»" قرش 207“ قرش 57 ني ا

 مند قر

 رماه ةرشن

 اتا ىرقستأو ىرصتت 0 0

 معو ماد ىرشتسا

 ممنح اسر رمت ناسم در

 كنه عسا هزعزع ا

 الا صستن

 دام اد اطوبطستو اًطش طشي طش



 ب

 دك نيروع دن

 كالا رعجي مع ساس ات كس

 ىزاجت دافسا سمع ىيناسأ ج دانسا

 عرس

 مما 0١ مميت انو نا مست

 هدد لعخلا

 كس سرع ىكيسسأ ةزثساب زهو ه4 قس

 سانت عانس هال 4

 عاما مسي سو ما عوس ءوسي ءآس

 ج ةظءآسم رسب سد و 00 35

 ١١ ىواسم

 مس وسو تاحاس ج ةداس

 ٠ ةدودحسو اددوسو ةدايس 0

 داوس ٠١ داوس ازعل 4١ دوس ها رد

 ه» دواسأ ج ةوسأ ب دواس

 دواسأ َج ةدوسأ ج داوس )ع1 سزتد

 دوسبأ سرد برعلا ىأ دوسالا 5

 ةدوسم مايا مس اداوس ةستأ ىأ

 ريس» ع

 1 اوس روم سرعرع سبق ١٠غ رواس

 سب ةيتعاس سنع عاوس

 نورس عيسي غاسو اغوس عوسي غاس

 مزمز خيس

 امنه رح 0 هدد ةذايس

 مواس موس 7 نب نا موسي ماس

 مسو ردح هن ةموس ةاهس ها ماسأ

 2 بوو ردح ءايهس ءاهس اهس

 هز اغسخ هماي رس

 برس هيلاو هل ىوقسا ١١ ىواست

 000 سلا ذلا 6015 ىو 6١ ىوس

 مو خيسأوس ََج عاومب

 هاا ةدهس رعب نان برع كه يي

 كذا دايس كيس

 ممو ةرهاسم سرد ةرهاس

 منو ةكوهس كيس كس

 ممو ليهس

 مهاس مرعب مرت اموهسس مهسو ميس

 ماس |رينو مهنسأ كما مهسأ 1

 مرتو ةموهس مادنب ةكاس مهس ج

 مو» رققلاو اهسلا 004 اهس

 بوبس ج بيس ند بيسي باس

 جورب مرر 4

 مدرع ناكس ج جاس

 ج ةحاشم حاسم ٠١ ةحايس

 اه جاسم

 مو رايست ساهر بست 0 ةركاش رام

 مسسربس اصعلا ق سيل اعد ةرايس

 ١١ ىبسلا

 م ع

 عار ايليا ع

 اه موش ط6 ماشت ا20* ماشا
 ع ع

 مالا نووسشن ج ناستن
 ع

 بابو ه وامن

 بدا ةكليببس هال هنو بستنأ مال بستن



 حس

 مام

 مؤ

 ما

 عاج غلا | ج

 عاج

1 

00 

 ك2 ربا

 سرسزعو كتسا اك 0 5

 منو 3١ بوكس معا ةبكاس

 رسوما جابكس

 م١٠ تبيبكس

 سرعزت توما ةركس

 نم ةكركس

 زمنا رثالا مكس

 ىو يي حوت رمل رشا نكس رس م

 ةناكتسا د ساكس ج ةفيكس

 ٠١ ةلالس رس ةلس

 ءاشجل ىإ :بعلسلا .زعا٠.ررسب يل

 بولسا 2 مالا صوخ و رجلا

 مس بيلاسأ َج

 مير مياس

 هد+ ةطولس ةطالس دسد هدو طيلس

 ةقلس ىم طلسا هود سم١ ةطيلس

 ٠١١ ناطلس دنا

 بكا خلاس

 قالس ٠١2 ةقلاس هلل“ فلستسا

 نيو معرب محو مفالس

 قنلسا ءاقلس قلس د14 “٠5 َقَّلس
 طلسا كاد قالسم ندا ةقراس ورع

 ببإ خقلس ىم

 هم نانا ٠م كلس

 مس لتسا مع ملاس اند لسا ل

 ةنع ريوس ربو ملستسا هاد ار

 سرحت زى ميل سمت رنا ةلطَس املا مل

 !هزتم السلا ةفيدحم ٠٠١ ناتجلست

 مام كتيب ناس

 مورس َىلَس هرعم روش اولس ولسي الس

 ممد# ىولس ه١ ىلشا ثا ىلاسلا

 رينو 11١ مويه 3 1١

 ام٠ تيمهست كاد م١4 تيس

 مس ارآر ىهسأ ر حهسأ
 5م ص

 ج رمسأ اا ربجهس هدد رماس ريكس

 رمسلاب مسقأ لهو ريكس انفإ» مس

 رمسلاو رّقلا ميكا ال موورقلاو

48 

 اهيمست سبع ظامس 110165 طش

 سرع

 35 عامس وب رسزع عجم رو عمسأ

 1 د١ ناغماسلا

 ٠١ هنكمس قيرشكل ق ىوش
5 5 

 لاجسأ بوق منو رس لاميأ َج لهس

 ةوزع

 ممر ىقاهس

 مرتب رماد ىرهمس
 ع

 سد ةواهس 26 اهل

 مررت َ ميرتساب زعا/ نتسا مما 0

 سو طشملا نانسأ

 رمموده كباغس

 ةندل مي ا
 ةثلا تاانسم (تكتنيب تييدي

 - ا
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 الرس

 حرس ربنا حرس انضارس فرت جم

 لاو[ حراس ناكر حارس ادد كج

 ناحرس ارحب مضلل حراسم 2 0

 ناحرسلا بنذ هب4 ىيحارس ج

 ذةا١

 ال4 مغءا/ درس

 يو" نارشل
 منا“ ةفرس قَرَس

 هزم 0 بايو رن نشرت ورسي ارس

 لرسم و نيرو اورسو ةوارس ورس

 وبا رعحح ممن وس رنات ذب ىرتسا 06

 تاورم.سو ةارس ىرس رم ورسلا

 ار تايرس ع مرسلا ا
 ب

 سورس ىرسأ انو رس ج ةيرشب

 ٠١ تاليوارسو ليوارس ج لوس

 “4 ةلورستم مدح

 بدا دال" ىرسأ ىَّرسمو ىّرس ىرشس

 ىرسلا نبا ه1 ىراسم ج ىرسُم

 موقلا دي حايبصلا دنع د

 هدو ىرسلا

 ساو بطاسم ج ةبطسم

 - عطس
 مر طيست د: رطيسم رطيس

 ج ةروطسا د١1 ةراطسم راطسم

 تو ريطاسأ

 ادد عيعس عسعست

 دهزت داعسا هرس دوعس ج دعس

 ؟|5؟ |

5 

3 3 

 َ ب

 ماع غانا عا اع

 ؟ا

 هو ذي حيعس ةلح

 د١ راعتسا امانا رس

 مب قالعمس

 ىس م١٠ م6 ىاخل ىا ىتاسلا

 ارد ىياسم 2 يسم

 فقاسفمس نرنو رموز مسن ل كليم قس

 زيبا م لسيفسيم مينو زيبا ميس“

 بابان جاغس ج ةجحافس

 رّقس ا .٠ ةرافس رسب فس
 سون رف كلا نتذكر رووسرتخ

 سررع نرسرع يفقس م" رقس َج ةرغس

 ج رفاس مهد ةرقَس ج رفاس تال

 رفاوس ان ةراغس اذا راغس 0“ غَس

 30-0 2س هزم كفاست

 ساو قسفقسم

 ل48 ىَكَس

 سوو رّكُبلاو رقسلا

 ىف طقس ٠4 اطاقسو ةطقاسم طقاس

 طقسم رجق١ ريسرعم ماير 0 مدر“ قي

 هدم م هسلا طقسم سمو سأرلا

 بن٠١ طقل طقس اهتيح
0 

 رسما عاقس رعبا عقس

 رس مرقس

 قس مدرب رس“ فيستا ال١1 هللا ةاقس

 رين, مام ًيقس اريارخلا 2



 مسلس ل حاسس لمس

5-2 
 ا١زخ للويدس

 241 تيربس توربس 0١ ريس رجس
- 

000 5 5 
 قرغ طم طش طيس طرح

ً_ 
 بابه

 بوب مروس طابسأ

5 

 ه١: رطيسا

 اال عيس

 مود قباوس هند ةقباس

 رز اما )ه١ كيس اس كابس ج ةكيبس

 هد لّيسم »05 لس
 موو رس

 | هر ةحاجت سرع حاجا -

 ظ امد ميجست احا َج 2

 | مصاب رس سوو نوح ج كفحتو فدع

 من١ ةلح اسم مدع ٠٠١ لج 14 لت

 هدب رحس لاجعأ

 نم يك مكسبز باج يح 2
0 

 رك اي ها ال 7
 ا امي ل 7

 1 بكسر بدكم د بكسنا ربخ

 ا د«راهنلا ةباك

 | 2 2 2 معي

 ا منع تك تحنا تح
 نار 3

 رهبعست 21١ ةركت اذ“ ركن هدا رحت
| 

 و5

 هم رغنكتا

 2 عب 2 عبي نك مه 7 معنأإ مع

 نارك وو

 رع

 سس ليك لت

 و١ ءانحت ةنك
 رو

 ٠٠5 بخ“ ج باخ

 هبو طخست

 رى ليضع

 هّتيع هللا نخلا مدد ا تكن

 ردا“ مدح منبع مسوي تصل رين م منح

 رمومح دأ لسا َج ت5 تكس

 مسا زوع ىم دادس سب# ليست

 ٌرِدَس رداس ةرادسو ارّدس ٌرِدَس
 بع نأآر حسأ هاا ار حست أ الذ اذ

 نس كد

 هاب لي>سنأ

 4 نام للدم مداس يدش موس
7 

 مزعإ ودنس نور مرعب مرسول ئوتسا

 بور رسرعر مرسو 0

 دا١ قناذوس قينذوس قذوس

 سد رسأ اك هروسس عطق تروم

 0 زدام حاكذ ىأ رس رول

 هروب هدا رب

 رعرتخ كك هناإ زةزت64 ب بايام لإ 2
0 2 6 

 ىو 4

 برس ارو ل اى برسنأ رك برس

 5م د
 اره بور دس نا برس ةاالازكك“ رخل

2 .: - 3 

 برسم هاا ٠ ةيرس سدس سرع بارس

 ارتاردجل

 ةهزع جارس ارداركل جسم

 ممرع حس رموزن زان اهورشس حرس
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 كف ا ليرات

 ىف بررع سود را ءآهز وهزي اهز اهز 0 عمزأ ع

 وو نربنو رعب سوو مييزع ررسإ هدزأ الا بابا ىكمزر كمز

 قزأ ماد رسب ىأ وهز سوو رانا رز اذا ليمز هدزت لمدزأ لمزت اما لمر لمز

 فرع لالا نرعح ةلمزم سو٠ رس“ لمأوز َج ةلماز

 سوس حازنأ حيز سورع ةلمازم

 بنءو نور وه ةيزت ه٠. دازتساأ كي رى نكرم ساد ةنامز نمر 7

 مت 2 ل
 ج فاز فويز ج فير "0 فّيزت فيز | انا نا < "نز
 هدا“ ةقايز مبو قويز أ عر ةدنزو حمو همم نري ثلذز 5-8

 سوس ةليازم لّياز اليز ليزي لاز ليز | ىلعالا دنرلا رمسس نادنز دنز

 مموي 4١ ةفيز اسد 0 فس نادزأ ندزا ف نأ >> نز اثث80 لفسالا دنزلاو

 ٠١5 ةنيزلا ١ ملا ءاعو

 | 44 لغتو 5

 نيسلا رح مع ىاتز "2 مانز متزم منز معتز

 دلال دآسأ دانيل معح ةينلأ 8 و 1

 مثار وش راس راش | دوأزم ج دوزم 4 دوزت 0٠١ 4“ دوز دوز

 اما لأاست مربرب لوس رسوب او 0 رعوإل ام“

 باسل را رع روازست 24“ رادزأ ما“ زعم الث روزأ و

 بسبس هاا بابس 1154 بس كا ةيس ,٠ بس | هال ةريو جوكر اهل روز ل" راوزأ

 ةماقا ةييبسلا ه0 بسابس ج | ٠٠١ قووأزلا “٠ قيورنت قوز قوز

 مو كيسا ماقم ببسلا | ما لوأز كد

 دم اكسو تيس رخل! ابس« بس | كا نوذ كنوز

 بزعو |تهزت ت04 ةيبسو ٠١ ىز 0 قوردا ه0 ىدز» ىوز ىوز
 0 م

 ىإ تبسلا ١١١ انبس تبسي تّبيس (تبس | "0 كيشضز 50٠48 داشزو اح ضز حضر دصضز

 م 0

 هد#» تابس مو قلشل مود دهر درتد هدزت رهدزأ هد ٌرشزأ رشهز
 2 ر 2 2 3 8 را

 انزع سس يكسو تاحاس ج ةحاس - ميس رهزا 5: رشازم :١٠٠ رهزم د24 ةرشز
4 

 نا ةدككاشسم سبو مو رهز ج



 ر

 | سلد بيرم مد اذاع بير ج ةمبر

 هوز زعاد

 ا كتير تار اا ةقير دن ردد تارنسا

 57 اير

 | جر 4 حارا حارس حار جرس حار
 أ ه١ ةناعجر ناصر هدهد حاير ج

 أ
 ا
|| 
| 

 نع ةيانك حجيرملا هاو مرتب ىحيرأ

 مسعم ب ةلودلا

 | ٠٠١ ساير شير معس اى ٠٠١ شار

 ٠١ شاترا

 | مدرع ةطير

 أ نيبو سمن عر ماا عشار عيري عار

 ا سدب ناعير

 | ماد فير فاراأ

 فاباإب رييرتسإبب رنؤل» 0 قير سم“ قير

 ا نات قير ىنعلبا

 مو امر ميري مار

 ىارلا نفح
 ع رت

 ا هد دووزنم تاز

 | 5 مز 7 َ
 ةاغ ببز نانا بز

 - 20 3 در 5 مم

 ىرك ىكبز "0" ليز َج ةكدبز هبز

 رع

 هوب هدا لابز مو4 ليينز لييز لقبر

 مورس رسم ا نوبز اماع ىبز

 2و
 سله جز

 | رجاز وبا م+ ةرجز مام م رجَي

 كك

 بايت

- 5 4 5 

 ا تر ا
 ادرك 0 درع 5

 م ةفرخز ثرخز
 سدا ىأرز ج ةمبرز
 | :هردزأ درر

 +١ قرزالا ودعلا

 مود ىردزأ 410 " ىرزأ هدد ىرر

 + عزاعز ج عزعز م١ عزعز
 يبو وب رين ل عزا

 د٠ لولعز ليعو

 مع معز معز
 باب لولغز

 هدد يفز همو رس ندزا فْرا فر

 هود هلأر فر ترب ةفزم

 [١ رفدزأ نورت يبون.( مزج عونا س» ةرفز رفز

 ةرفاز حرس سوي سدزت ريقز هاا ادع رفز

 ةلا مازت رفاوز ج

 "١ نوفر اغفز نفز
 +٠ ةقوقر -* ق
 مور سنو قلز فلز هذا مثه» فلدزا

 رمد مالزأ مسرع ىعالز

 لونه لال

 ددد لعنلا ماعز فءرع رينو سم 5

 ما 38: رجاسز ج ةرجتز
 رامز ا« رمز ج ةرمز ا رمز رمز
 اذ رامزم 8 ةرامز ط0 اة



 هور

 هاو دامرلا ٍج رمت كمر

 هع ىضاهرا سبب ناضمر: ضمرم ضم

 0 اربع عمري
 ا ديرا نمار قومرم سم قمر

 لامرا ليم لكي "لما ! لكي
 هد لمارا ج ةلمرأ

 / كرو قرم لم ةئقمو هم ع ارق
 ريغ ىم ةيمر بر هزت١ هزت ىنارم ج

 | 44 مهأر
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 مثاو مس رو ونر هيلا انر

 مب ءاآيترا + ةيور

 رم 506 رمرعدح وو

 مداقم ىأ ةتور ه04 ةكور ام“ ثوو

 ثا فنالا

 ا ريوس 4 جار

 تورك حارات علا عازكلا كار
 ا ةخارأ جرح حارأ منوم نال اهحاور

 كريفمت سيارت كريب ذي حاسترأ ةههزع زم44 ل١

 سات حومتسأو حارتسا مدع حور

 مود حاور ازا ةحار ةوزع زعوو رسورت
 در ر 7

 ملكا حور زعل انا“ حارم 3 حا

 حارتسم ةاتزت ةحورم ا" حاترسم

 مه٠ ةحارتسالا ءاه بدا ةكار نونا

 هرر سود ىانرأ ١" دوار 308 دوري دار
 اهي رد

 ان“ داور َج كفار اتت دارم كيرم بانا

 مسرع ملشأ دئارلا بذكي ال : دورم
2 
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 يحل

 ت4 زور زورس زار
 مدو ضؤور هات اضور ضورسي ضار

 هب» ةضاير تاس ٍضوَر ج ةضور

 با4 ةضور ىف ةضيب ىم نسحا

 عوز رس عاتنرأ سردي منا عور ما“ عار

 ءاعور عورأ مسا عورسم رسب عور “و

 بور ىو

 مسا لا غأرأ اناا# غور ما ]ذك ىم غار

 برنو غاور مس خاترأ

 مرع»# قور ه٠ قور هرعد مرعس مك قار

 موس سد ةقور ج قمار

 ن١ مارم

 او نآأر

 ىوترا ىورت ىور ىورأ ىّور َىِوَر
 مع ور مرع رس خيأور زدو٠ ميرس زعل ٠٠

 نووأرو ةأور ج وأر ' ىورم

 1 ءاورإ 0 مد كور ىو ازعو ماع

 ةحار ىا اير م٠ و مه اير ناّير
 رمزعو رسيورس

 كيو ةينايهر

 مدرع طفر

 ناو رسم فشرأ

 ١ قشهارم هد» ٠١» قاهرأ ه4 ّئهر

 در« ناهر ىمرغك اه 4 هنهر قلغ

 ت١4 وضر هأر وهري اهر

 مهد بانرا بيرت هدا بارا ٠١ بار

 ميا“ 24 بيير مالا سو مدان بار :تببأ



 ا 0

 بد لاطرأ ج لطر

 ها ةعا عراه ل
 ا عاعت

 موس كلي دعر

 اس شاعترا

 هت ظاعرأ ج ظعر

 ا فعرأ فعري فَعر
 تاعرا د١ اًميعر ةاعري لبالا ير

 ةمر سبإ يرتسإأ هذا رلدو ةهعمجس

 بر“ كل اَعِيَحر برسزع زمزع» مز: ىوعرأ

 | + ةلوكا الو ىّثرم

 ”5ب ةنع بكر هدكال
 ثوغر ١14

 د٠ن ليغر ندا دغرتسا

 بانت هكرأ سدد ةفنا مغراو مغر

 سبد4 فنالا مغار ماغي

 || 5 - ا مس يغار مدس قرأ

 سارت فافر هلا قر هوا سارت فيفر فر

 ( ًانرلاب سرع افأر 3 سيرع مس افرو ا

 رسبت ىينبلاو

 1 را

 ع تافر

0 
 |ةزع تفر

 سرب كفر

 دا“ رو ضفرأ ضفر

 ما هناخد عفترا ااا عفارت عفار

 ْ مسبار ةعقز هزح عفرتسا

 | سوو رسو مب قفتر | رمرسو سد قفرأ

 اكر

 ت١ قفارم ج قفرم +٠ قفرتسا
 سينجح منا وفر سيرع مرمس كا وقري اقر

 م١ وفرم
 مند ةهافر

 ,٠ ظفللا قيقر سس رند قاقر اا قر

 ريزتبإب |. 05

 داب د15 بوقر ااد هاذ بهقر ٠٠د كار

 دب ةكار جاقر ةحاقر 56 تر

 همزع داقر سرع 8غ دقر

 شفقرأ مهد هذ 0 سفر شقر

 مددنلاب ما شقر َج ءاشقر

 سرس ةطقر ءاطقر

 ... ان عنيت *» قرأ ةعاق عقر
 مسيو ةعقرملا د٠ ةناعقرم ناعقرم

 ه١ لافرم ليقرم ه: ةلقر ه١ ٌلقرا
 رماد ىح مَ رس مقر

 كد اح قارت ج ةوقرت

 مح 7 ١م قارت

 ةبوكر اطال 0 مي٠ مس باكر

 مب بيكرت رجرسو ريع كنا َج

 ردات 6

 دد» سم١ ضاكترا ممم ةضكر ضكر
 سبا سوس ماكر

 هلا ىكر ةناكر 2

 ترو ةبكر

 مانع ا هلا مرمرت هلا 4 مرا

 ةوزع ا 0



 كك

 بيغ جر امها ماجر ج ةهر مو

 نانا مجارم ان

 نوزع سوو سلم جرش هند ىجترأ جر اجر

 14 حارحر

 هاد باحرت هاو م0 هب بحر

 00 تايبحر بايت مام ني

 اا ضيحر ضحر

 لح ن١ لحرأ فرع هوه م4 1

 رعاو ل“ كر ةحر هد“ لصترا

 كلي كلي لْيَحَي 5 كا لاحر

 منال ليَ نول احر

 ريس جريد ماحرأ

 مب صيخر صخر صخر
 رنين زع مخرتلا ريغصت مسرع يخرت

 ةكيفرإ

 زمور اك سو عاج امسح ها

 ميس كيلع رد ال

 ريب جرب در ادن

 4ك ا تا

 سرعت عدر

 ةفادر قادرا َج فذر ريبؤبل» ندرتسا

 ةقدارم 265 ةيفاقلا ىم قدرلا سلا

 اد

 سو٠ رزعف نأدرأ َج ندر

 مود ءادر مرسم ىدرت ىدترا

 مالو نا ذآذر كا“ ذرا
 هر هدم

 عوو 64| [41/ ةكررتمو زر وزرب آر

 او ازرم ا" ةبزر

 مف حزارت حزر
 مرعف قادزر

 سم مزر

 هدا ةفيزر ١ نيزر وبا تم ةنازر
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 اد" سيسر سر

 ردي لاسر لسرأ لسير رمح لسارت

 هرعزات ليسر

 1 ا ع - نوز“ زة45 مهر |”
 ١١١ ىسأرم ج ةاسرم :هر» مس اسر

7 
 ١قر اعدسالا عدضرت !13- مت ١ حر

 اداشرو دو 5 كشرو كسر

 مو١ دشرتسا 4
 ماما رس فشترا ف 5 5 9

 مان سس قار هلت“ قشر
 د١٠ ةيمرأ ََج ءامتنر هوا ةوشر ىشترأ

 درو سود داصرم سرع ةضرأ

 ةعيصر عيصرت ١ اعوصر عصر

 4 عداصر

 اد نوصرم فصر

 صضاضرإ ه“ ضارضر ضاضر ضر
 مدا ةشرم

 برنس هرج صر نورس هزع تضر

 موزع عضترأ

 عدا ىوضر هاند اًخر 41 ىضارت



 َء

 هر لطف

 ميوعلا تاذ هرس بب ىبلا تاذ بوء

 موي تاذ ةرم تاذ ىيمزلا تاذ

 ءاشعلا تاذ قا ددغ تاذ ةليل تاذ

 ا" ناذ مد

 4 تقارذ 0 نو

 ال١ دوذم 24 دوذ

 قادم هدو ةقاوذ قاوذ اتوذ ناك

 مرسس وأ لم

 ىوذ ٠٠1

 برع بهذأ همع كب بهذي ىنيأ
 سا 0

 مسد تيذو تيذ

 | ليذلا ليوط موس سو هليذ لاط

 فرييوت

 ءآرلا فرح
 رم 2 ع

 ار دب+ ىيعلا كآرأرو ىيعلا ًارأر
 0 ع لا 2 اني 5
 ةدور دور ةدار دار تاترا دورت دارت

 به

 سا“ فور

 هدب هلار فو نوب سمس لأر

 ىاترأ سيورس سرع ما ىعارت مسه ىلأر

 كارم من“ ىارسم ه١ ءاترم مرسم ن١

 كتيرا تيرا مكتيارا كتقيارآ مسدر»

 0 كارثا

 اير برأ رممن روع رحل الزع بري بر

 بوبرم اد» بابو ت٠5 بيرت ببر

 مادا“ ةبمبر 0“

8 
 ع ع 5-3

 عدده مدد ةايرم ءدد ايترأ م4٠ مدد ابر
 ع

 مسن ةدبر

 تدابر ج ةةيبر قتيبر تبرأ ثيرت

 ل

 سور ةضير ةضبر ماد كير /ا/ ضير

 هدزت ةرجح ضير
 اسرع طبارم 2 طبرم

 د١ عيبر 06 40 عبترا ملا عبرت

 عابر ج عبر :٠2 ريغص رهن ىأ عيبر

 مع» عبرم د١١ عدد عابرأ عدرا عوجر
 اسكر عابرم

 دهرع ةكيبر كجترا كبر

 مود ١مم ةيبار ةوابر ةوبر

 روز بيترت

 نو جتترأ جترا

 |عهرع معد عترم متدرج سدد مرتد اعوتر عتر

 ناين رسول م قتَر

 ٌة
 مب ةتاتر مح رعب تاثر ج تر

 امها ةمثر

 ريس ب اك

 رعس ب 5122

 ج ةزوجرا ءارجر زجرا زجر
 هرنمت زيجارأ

 كذا عييجحرت سالو ن'زع م4 عجرتسا

 بابا منو ناف جر رسموا مذ فجرا

 مح نافجرم دا ناجر
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 مو لجأر الجي لجري لجر

 هرم ةازع ةلجر مسرب ةلجسر تنا ب لاجترا
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 كندا هذا كك

 ىو ةيند

 رس سندت سند سند

 1 فيد مما راب فندأ

 رسوم فند

 مس اياند ج ةيند

 مينا 0

 مبا بدذلا ءاد ان ءآد

 ممب ةحوذ

 راد 4و سون راد َج ةراد دس ريت

 نر ريد بءو لالا ةريود سو٠ لوح ىأ

 هءزات فوود>م فاد

 اى لادا

 هنود رث04 هايا كنود امها 0

 ناويد رعشلا من“ دانقلا طرخ

 ميس برعلا

 انرع ةاود

 ٠١١ 5 للف لت 5 دفد

 مدع ىرهد

 ٠١ ناقهد نقف هت

 با رست زياهد

 مع مهدا ب ءاهد خد سرد“ محد

 عم“

 هال ةموهد

 رز جزع نأد) برسس ردا ىنيدي ناد

 برينزبب نأدم

00 
 ماا عند

 بتذ

 ودا

 لاخلا فرح

 ريب نن و كايذ 5

 ج ةبذبذ ٌبذبذ مس ناي ذلا ًاجخم

 بء) هانت بذبلم د١6 بذ ابذ

 مساس“ مكابذ

 ها ةلايذ تع ليد

 ١ لاحذا ج لحذ

 نسر سد ل
 هن رورذ "55 ةرذو رذ ه8 رذ رذ

 اعارذو اعرذ هب قاضو هعرذ قاض

 ررسنإ عرذلا ىلاخ اى. رريسر رس

 ىراوق مس امد ىرذا ىرذ ىرذ

 نورتي زعزع هد ىرذ هود ىر 3 تسا

 بءربب ناورذملا

 لس لكذ نع ذأ زم ءاكذ لبا ءاكذ

 ب٠ىرسحإ لذ الذ َج لكىلذ رس ةالذاو

 رمب ىأ مامذ ج ةمذ ات مامذ

 علام مذ 5 زمذ هدو ءاملا ةليلق

 مههمذ كالخ

 مم رمذ ها ٌرمذ رمذت

 نور مس ليمذ

 ءامذ قيبأ م" ءامذ ىذي ىهذ

 مام“ بضلا ىم

 سو بونذ متهم بنتسا

 اش وذ حابص وذ من4 تاذ امن وذ

 جل وذ م5 قوبغ وذ حوبص وذ



 جرد

 ا

 سور ما جرد] رسم“ جرد 01 جرد
 ا 2 ب

 جارد ممةزع مذا جردم ريل جاردلا وبأ

 مزعل جرام ج ةجر للامم نسور لال“

 4 بضلا جرد هلخ

 انو سيبدرد

 سيو ةزرد دالوأ

 سرد اطساذل سرأود ةسورد 4 سجبرد

 ل

 اركءلرإ سورد تراردجب اركدارب

 مساع عرجم سرع مد عارذأ

 هاف نرد

 س٠ كناردو كينارد َج كونرد

 سام زوم
 ةدا هرادحم جس هردم ةرد

 مع ىرادلا مع ةيارد

 ريو ريق سارع رم“ تسد

 ريتاسد ج روتسد

 سر رز ةركسد

 ندد زم بعادم مسا ١ ةباعد

 عاد مم د ةوعد ةوعد مرعب ادت

 1 د4 ةاعديم زمر١ رسب ةيعاد م١

 1 لفغد

 ريبءربب اند مو ند ًاقدتسا ع

 نزلا ةرفد نابل هرس رافذ رفد

 معوق ةعقد سورس عّماد عفد

 رماه ةقفد قفد

 اد" يفد
 د

 اسفل قد
97 

 مس ءاعقد عقدم عقدم عقدا عقد 3

 سرت ناكد ةكد

 مهد نكدا

 لالد ربرعس لادت مسزع |ةه 05 3

 لالدإ هيا مسرع رود قلد ريوس لولاد

 دشرا ىم كيليلد ريخ مكس رس

 ارا رحارج

 الع جالدإ جالدأ هوا“ ا“ 51 ذه

 نور هوا روف رسوب

 حس حولد حلادت حلد

 سور ماب اسيل دلت نك

 كوع ظلد

 نحاسبم د افولدو افيلد قلد

 ١١ قولد

 سحب قولذ قلدنا اقولد قلد

 ممو١ كيل كت هرعب كولد كْلَد

 كل ريتك لمع ىأ ميد

 ىو رب ءالدلا ىف كولد لدا رس ىلد

 بالإ

 كاسل هل حت لد

 ج تيمد تمد منع رعب تمد

 تمد تهه م4 ةتامّد مب ثامد

 0 ماب عدطضملا لبق كين

 اذه سماد

 د ىَمْدْلا ءارضخ

 مرش لمدنأ

 برر ٠١ هالو ٌّىد َج 0

040 
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 كك

 ربنا رعت ىكح اة ىذخلو ىنَّح

 ازمات ىمخ انخ

 امنح ذوخلا ج ةذوخ

 ضرأ ١١4 راوخ ند» فإاب اسد دوك

 رسب جان ةراوخ

 ١ وح اني

 منا نإ نونع 00- سبيرع مخفأخ

 ه4 ةلووخ م4 مدس لوخ لاخ

 لميا + سؤباب ناوخ نإ قا رينوت حج ناخ

 ىوح مان ىوخأ 0 ىو ىو

 سنو ةيواخ انا

 2--1- هذا بيخ طالما ةبيخ بيذج باح

 ١ ةراختأسا مسرتاخا سرعا ربخع

 مح ةريخ

 نرسل سبح ساخ

20-0 

 كررت شسشبخ

 ىنم فيخ دام ١» ءافيخ فيخ

 ١ تايبالا د5 مدد نايذالا ونب اهزع د

 بر» نايخالا

 لاتخا ليد لّياخ ٠١4 ةلوليخو

 | رعوم١ هه ا ٠ انآ احا مسد 4

 | ةليخم منو غلا مورس رسب رد 3

 ةلاخ 0 لانكم 0 ٠4 ءالّمح رسب د

 مدرع لايمحا) ليبخك رمد

8 5 - 5 
 ردوا مدد مخ دان ةموهخل مخك ماخ

١ 

/ 
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 لاحلا فرح

 تان 3 رعورع مرسو انَوَدَو ايأد نرد

 مسو بيد

 مدن ءادأد

 سول ندم بيبد بد

 ٠٠ ةجابيد + جابيد
 درس ريَذ ربدأو َربد ن“* ربدأو ربد

 ةربادم ريبد سم رباد مس ريبدت

 قل ام سلمالا ىلع ناه رموزع مسن

 برنلا ريدلا

 موب خغبأ د

 يبيني سرج رشحت

 جدجدت َجدحجد جدت جد

 ل ىجوجد جوجد
 ما انوجدو انجح د 0 نجد

0 
 ا مورس جدأ داا وج للي اجد

 0 جادحلم مورس منو غاجأ للم اناا
- 

 ٠١" روحد ةرح دم

 | نر ضد

 لخ دا هانا رسب ةلخد م4 ليذد

 ىم ليخ ىلا هاس ابيلعو متارماب

 مم للحد مدد ةيفاقلا

 هد ٌدد ندد ىّدد

 ما١ كرد هلل "اه رود َج ةرد
 ع ع ع

 نالا زمانا أر لتأ عالا/ ةاءاورد اردي ارد
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 ضف يروا ولا
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 كك

 | شيع سل اما هع شينع ضفح

 ْ هزت ضفاخ

 بعحعس قافخإ امد قفخأ م قوفخ

 ما ىفنخم هدزت اوفخ وفخت افخ

 سرب ءافخ

 هدم ايفخ ىقخب ىقخ

 ْ 1 معا" دب ا م ل

 لالخ ج ةلك 4 لالخ ج ةلخ
 | لولخم ٠١١ ةلالخ لالخ مريب رند

 ام 4 ضافملا: نبا ىا لل د«:

 اسره الو لخب تنأ

 50 سررع ربو مات بلقخا بلخ

 ةبالخ ل ريبإب ربت تدلك رعرعم

 ْ ماع بلع ماع

 | هبجاح مللخ يرينرتب ١١ يلفخأ جعخ

 رملا

 طنا ىفه'ى) هل دلع دلخت

 ةاح ةيشم

2 
 موزع ىدالخ م٠ سالتخا سد ةسلاخم

 سا صولخ ةصالخ 3 صالخ

 ةصلاخ صلاخ ٠50 ناصلخ صلخ
 ١٠١ صالختسأ ١١٠6 هزت سصلختأساأ م

 ا تن ةطلخ ءاطلخل ج طيلخ

 م٠ سون طالخأ ج طلخ ثا طيلخت

 ١ رمزلا طالخا

 علا ىرس عيلخ ةرعس هنبأ ٌعلخ
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 درب ةعالخل ناسرف 4“"ب همس رز ذخعلا

 اندلخلا كفلسلا 2 فيلل لك

 فالخأ 0 ةفلخ رس موو ما

 - فلخ رينز »ب نالخي ىلخت موه

 عرش 6 نالخ مارع ساس نالخأ

 ٠٠١ ىيلجيرلا نيب ةغلاخم

 ا
 كح هذه 531 هحا قلولخلا مسد

7 
 مح قالخا قالخ مس قالخأ

 نفع قالخا درب نورتي قلشلل ةمون

 رسب جلخ

 اناس 00 ١ ىلختا ىلتخا ىلخ

 ىا الشمل مام “4 الخ ردح 0-5

 ىاخ  ةالخم ىلخي 404 حارتسملا

 ىحجتنلا ليو 155 ايالخ ج ةيلخ ه4“

 دات“ ىلع ىم

 ام هم راج م0١ رمهخا “5 رماح

 رم رح الو لخب تنا

 1 نس ةوذ سجخخ

 ن3 1١ صاج |: صمغ ١ ةصيخ

 م١ 1 .ره

 هرعد طخ

 ١٠١ ةليج
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 رح

 تلا كك

 فور 20 قح ةفارخ + ةفارخ
 سنع نراخم ج نو هاب

 ول در هدا افرك قرح 0

 ماد قرمسخ نانو ناب رسوب موس 00

 قيرخ كيلرك سفك قرح م ةقرخ

 قرف نانا 0١ ءاقرخ قرمخلا رينا ن

 قرسشلل ةمون دا“ قيراخم ج قارخم
 سابو

 رس مرتخا مرخغ

 دم قينرخم

 دم رزاخك

 ١4 تالبعرخ ليعزرخ

 ا
 لدصح
00 

 هرج لزتخا لوزخنا

 هدا هذا ةيمزخأ ةظندخ دلي ا مارخ

 مدا“ زخآسم سنو تايرخم
 2 ا

 ا رس مساك ةوهورس اسخن اس ١ اسخن
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 انا: فسخ

 ةعاجب ىا شاختخ ا شاشخ

 ١ ةحاساو عورد مهيلع
 ماد ىنوشخ

 سدح ىتاخم

 هس خصاصخ ناصح درس صصخخ

 مو ىّصيصخ بورن منا

 نوم ةرصخ راضخ# ه0 اًرَصَح رصخ

 بام“ لص لصاخمت

 هالا خلضخعتت

 أ

 ا
/ 

 مَ ب [ 1

 مام +

5 
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 د

 ا عاجلا

 ا باضخ

 بس ءآرضخ م46 رضخأ مود رضخا

 كك لمعوصحخا لاضخإ لصخأ

 دق مودم ّصخ ٠١ مضخم مضَح

 ماع ةطخ وس سس ططخ ج ةطخ

 ممع نستل 1 بورتن عرس

 ت1١ ئىطاوخ ج ةئطاخ أطخا ٌئطخ

 كا بطخ ناهز تع ل 0

 مسند ةبطخ

 ١ نارطخ رطخيو رطخي رطخ
 ميرع زوزع 48 راضتقلا سعت ةرطخ

 دال ةراطتخ

 ا فطاخ

 ىمطخ مهرس مق مْطَح مطقخأ

 نامه

 م١ طخ مرتو رع رس ىطخت

 عم مدرع ٌلعبخت

 مربسو فخ |ريبد ا ل 0

 ىف ءاج ام“ قت نوفخ

 ٠) ىنح

 لد تفاخت

 ا سنرغخ اد مثرغخأ رمح

 نسب دو ةراقخل ان ريفخ ن0 اها

 هزم ضو 0 2 8 7 5 معا 2-0 -



 رسم ل عببجس 0 لعيح

 0 لاتكت امم لاحم

 ممل ناح

 0 قريبو ريبو» مه 0 اذه مه ايح

 يخل نريعيي كلا شالا ا نانو رسوم

 ىيحي وبأ ند لش ىح مسن ىللا ىم

 مسالا

: )10 
 ءانل ىرخ

 سيخ 1244 1807 | بخ
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 بخ 141 بوبخ جا بك 544 0١

 ان تاس

 سيخ 4١

 نزين
 ع رح ع ع

 27 ع
 مس دو ةامخ م4 ةييبك ان
6 3 

 كيل تابيخأ نك
8 

 5 2 مثل 0 را
 تي )لسد تيشخش_ د02 تمي كت

 انإ| تبيخ 50١

2 - 5 
 معا "” ربخ تاتا ربخأ مال“ ربخ

 هاو ةريبخ تءا زتما/ عزعا هس رريخ ب هر
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 هب ريبشل ىلع ىلع اما 4من مريخ كاد

 ا

 م خصببخ ىأ زيبخ

 سيبو ما خخصيبخ الد صبيخ

- 

 منو طيتقخل) موزع مرسو مام مه طبخ
 9و

 هد طباخ مس طبخ ت41

 م 2 3 34

 ادا ىيخ ج ةنيخ هد: ىبتخأ

 سبد ةيباخ تنب

0 
 ندخ

 | دلخ

5 00 

 بدرس لنك ممرتم لقخ

 5م
 اسدلإ ا 3

 داع ىلع يك

 ربو م جاد خأ

 ل د رداخ ردح ردخا

 ممم شدخ

 باب عاضخلا ذك هوا 1 عّالخ

 3 عدخي بوزع عدخ ج 5 6

 بس“ ناعدخاالا
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 ردكم اوح رددع ادح
 مو ء) ىختاسأ

 رسزعب ةرارخ ىبع

 .«. تيرتخ تارخا جنش
 جرخ جروب "ادع عرج

 جارخ دامس جرم بسب 00 مدان

 ريبووب رين

 م٠ ١ع دراخ درخ

 ٠١ ةلدرخ 0 درت

 معرس 1

 نير سيرو مو مج طرخشا بن“ طرخ

 و١ طورخا باع كن“

 هس مطنرخا

 بزح ةعو نم ع عض أ عرج

 نرصخا د اقرخ قرخي َنِرَح



 ا ىصح صج

 ٠١ ضاجإ ضخ

 1 قيمت ةمون اث١١ قُجح

 اتا لهحا ٠٠ لماح نس رم لجن

 | مند ا لوح سو خلوه برس هدد

 س١ لماكت ج لت مارت

 ماس ةقلج قالجح مس اس َقلج

 برع جس سب ءاجأ ٠٠ ةاج اج

 برنو مهن

 ه١ ياح ملا ١ ىجأ ةياج ىج

 نس اج مسا 4 ىَح 0

 هنو ةناقح رع ىينح باد نع

 مهل كينانح كنان
 ناين ثنح كذا تحت

 ما سو كدفنح

 " كينح ذونكت ل

 هرنرع هللا بظانح حج بظنح

 كيان فيري داس 0 هيو ران قنحأ

 هو 2

 ام4 ءآبوح ةبوح ٌبوح
 نبأ رموع محرع وزع جاح َج ةحاح

 امس مح اح

 د٠ د“ سرغلا دا ذوحسأ

 راوح نس روح د“ اريوح راحا

 روكآأ و رود 0 ىراوح ١4 راوح
 مريسإب مرعب

 زاح مسن ممن هيلاو هنعّراحتا

 مدرع زانحأ

 مو شاح) شوح شاح

 اته١ اصوح صوخي ضصاخ

 0 ل كر

 ةطيحو اطوح طوح طاح

 كر مد طاتحا رب رس ةطايحو

 رمل

 كاح ههزع كوح هدنت كوحي كاح

 :يتبكر حو هيبكنم كح ىأ

 ةمزع

 0 ريبوت ب سرغلا ىنم ىف لاح

 موس الايك ةقانلا تلاد 4 ةلاحا

 0 دد سرغلا لاح هور سبب لواح

 لوح ج لاح 0

 َج ءالوصخ 0 ادي لوو رمان

 مرن سو لوح

 مست ةقلوح اتاءا قلوح

 كو َج ةعاح ١ متاح ماح

 رينو

 ا“ ىوناح ةيناح ةتاح

 ىوسححأ هوم ماس كاردح مسن وح

 رسال“ 0 ءاوح

 اد4 لرو نمو بص ىم ريحأ

 ج ةضئاح ضدئاح ةضيح ضيح
 د ع

 هازذ ضيحو ضيناوح



5 

 ىلا

 دنع دكقنلا| 6 ه«ترفاح ىف در

 بوس ةرفاخل

 ْ بسب /(و4 زغتحا اه زفحأ د. و رفح

 ظفتحا ظفحا هسو مو هنع ظفح

 لح تح 18 ظافحت برس ميو برع

 موس رود ةظفاح مثب برع ةظيفح

 ده ضرالا ىم ظفحا

 | لّقَح َج لفاح اما لفتحا لفح

 رنا لقت لقحت لفاوحو

 مود تف

 ستوب ققحلأ سرتو مه ىنحتاو ىتح

 سرعو موزع 2١ ةوافح عرمرم سنو قبح
 ع

 مدع ةوافح د برام

 000 اني 05

 | هند قوقكت دا+ خفح 200 ةقح قح
 ا عل قوعكت 0 24 ]

 | مورس مد ةييقح سورع موه بقتحا

 سورع

 | سدح رقحسا رقتحا رقح

 )© فناقحاو ناقح جا فقح

 موا ن٠ فقوقحا

 مد هوقحب ذال دات وقح

 مس ىدي لقم ىرهظ كح ام

 | كح ام م0 ىفالاب برقعلا تككححت

 3 55 درتح اذك ىردص ىف

 هاب ركتحا

 م ك1 مك سبر ىكححأ 0

 هاد ةكح

 رمو١ ةياكح مم“ 0ك

 مطل

 للحت مو الالح لحم رحملا لح 3

 00 مالا 10 معرعم لحد ارسيارجملا ارارعل

 مرعس لالخ رمش ةلح سم

 جحا مهل ليلصت م لج
 بو لح الح

 تيلكخأا فن خه بلتحا اردارإ تلك

 مد١ ةيالح درسو ل اذ تنبع

 بئلاوح منو ت2 بالحا ٠١ ةيلحت

 بسب هرطنت كل ابلح بلحا رسب

 ٠ع سلح سلكسا

 هب فيلح فلح

 قءلاح باثن برسرع معرس قلح ساب قلح

 برغم ءاقنع وجل ىف هب ادد اكل سا

 با

 مرعب كلاح

 53 سوب لح سوب ميدالا ملح

 ام مالحأ هنذ مدل

 ١ ناولح د0“ ولح 4 0 ع

 3 لح 5

0 
 رمئاج ج ةهض اناا مهح سرت

 ا موش 1
 دوعلا سون قد سرع رود داجأ

 بءرع لجأ

 مسرع خل ىجح

 ةراج ءارج ةنس رجالا توملا

 مسرد مجتلا ىأ رجالا ا: ظيقلا
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 كح

 اني

 با رم.بييدكأ

 كاسح داا ناستحلا ١ نسحا

 نوه عباصالا لاقع باسدح رعو' ا|هؤ

 اييسإع ليسجل
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 ل4 لسح-

 متنن رس_د] هذا رعت امرت رشح

 ادا: ريسح
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 ريساعاب ١ روك

 كيلارتل نس حسأ نسح 4ْ نسسحلا

 ١ نساحت

 ىسك اريل كر ىيينحا ىسحو اسد

 كيل نكت
 و

 زتاد ١54 شوشح ج ٌضكحو شح

 ىنطب ىف كلاهلا دلولا ىا شلل 4

 زثا١ شيش م80 همأ

 نرعإب رعو» سوف كشخح م شح
3 

 لحل هرنن موو لا شتحا لشكأ

 هزد“ دوك سدد

 دلآأ ءوسو افسح
 رع 2-1 متقحأ هنو متصحاأ

 بسن انزع ةمتسح

 ن١ اشاح اوز2 يتاح مداد ىتاح

 دا ةينقاح ان نإ ءاشحلا ج اشح

 بابب خك

 م4 جنيزوللا ودخل اللا ا"الإت ويتحح "ك7

 ٠١ ةصختح ّصخعح هند 1١ صخ

 تصح 0ك ضصاصخل ح0: ذل

 عرس صحا

 ةاتاكاأا 1غ

 امام طامأا
3 / 

 ا

 هاد بصح اننا بصح

 س غخسلالا ىناصح سعب داصح

 ةرع ريرعاب ١م رَصَح ساد رّصحي ّرصح

 سرصخ

 مورس مرصع

 بيس ىبصشل وبا

 هدهد اصخل قرط هس موس ةاصح

 رضحا اه رضتحاو رضخ رضح

 دم هدد رضاح ارتد رضحتسأ

 ريس (زعو راضحم مسرع ١زرتو رريضخحت

 ادد ةرضاح ٌرَصاح 44 ةراضح

 ااه رصنخكت روضحت

 0 نصح ليون نضح

 م١ طحاسا

 0 تكلم هلا تطح كطَح

 مهر؟ا ليل بطاح

 نم سرع ةمطح ه٠'مطح ساو 0

 رعرو سمو رمد ظحح

 م6 تاروظحملا دادس ةريظح

 درب سابو ىظحل رسرما لظحي ظَح

 ١ ةيظح دس ظح ظح ٌظح

 الإ سو سام اد خل ظحو ةوظح

 ٠ ةبلا الف ةيظح

 منو فتحأ فح

 ا 3 رعمزع 5

 ةرفاحح !1© ارق نانسالا ترفح
 مدا رفا ىلع رفاخل عقي دورس ماع



 برح

 د 1

 3 و
 امم كن للحل نو تدحو تثتّاح

 ذكووحلا مون ةقادلح نادك
 أ ر . 2

 مدق ام ة5للخأ دذ5 تدحت محا
2 

 هدا تثداح امو

 دج لح 28 اد لح ج لح جدح

 ا جا دحا جس جدح كال علا ةرصيب

 رعد جحَح مجبر رسوم زعم

 هدد رداح

 ذكق لح م0 هد نذل نازل قدح

 اىن قادحا َج

 رسوم مدتحأ

 رسال رع و هرب ودع |دح

 رت راذح 4

 3 د يح

 ما“ هرارسأ ةفيدح

 مرد ىذاكع 0 اة

 لو لليح ادد ءعأ لح بدرع رس ىتحاأ

 ا ١ تح درس لاعنلا ودح مكر ةدحو

 | مورس مو عرس اودح لعنلاب لعنلا

 ىذتدك ءاؤشل لك هنا وذحك ده

 بزعل عقولا قال

 م (نح يد ىذحجب 1

 زمانا ميدالا رح ا هجولا رح

 مهند ةرارح ال٠ ا4/ ىّرح ناّرح
 رارجو تارح ج ةرح ا

 ةليل هرح قاس مام نورتحو

 ك١ ةرح

 برتحا هنو ساس اير برحي برح

 طم رجس

 ناد بيرح اذ“ د رثتاربت ةبيرح

 بيراك ج بارك 200 اند ءابرح

 نورس ن» ءاآبرتل ىبع ىم درصأ

 ثراخل وبا مداس4 ثترتحلا دد#» ثترح

 ىلأ ترحب 0 ماه ىنبأ ترا 3

 4ْ ترد ونب

 كرارك نش تاجر اا جرح جرح

 ةوح درحتام

 زرح هدات زرنح أ زرحت موو زرحأ

 1241 زيرح نزعت زم

 نقريصح مث ٌنرورسحا ارتدت قرح

 مح قرح ٠٠١ لببلل
 موزع انرسسحلاو قرح 7” قرح

 را 0 ىطددح ا

 0 قرح 6

 زيدا لي 2 ملام يرح

 زت14 موسع 4 مرت قى مارح رمح

 ريما مهو مك ريرعرب موزع مارحإ

 44 ةمركت

 جارت نورسصح

 يدوب لإ ةزازح زنحا زح

 ا نودرتح

 كايد عونا رووح ادا رزاح

 ل44 قرح

 000 مزح رسم مز

 كي ةنو رح نر هع نر

 ٠٠١ تطبه ىزاخل ىلع
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 ههدحل

1 | 

 نرسديح

 ل

 لواجت رمموح لاجأأ بير مهس لاخجأ

 هس رن لاحم بدا را مورس لوس مورس

 اندد ةنوج

 مك وج ىّوَج َيوَج

 دس 8ذباهج ب دبهج
 هر 5 ُ

 ١ ><بج كير دب ديج

 لام يرأس طم

 ١٠م زاهج ميلا ري مجحأ

 نيب شميجأ شبح

 متند لفاحت ها“ لبرج سأ عما لبرج

 مناع ماهجس م“ مه عرعر مم مه
2 31 

 ال١ نالا با و_جح دالا ناو باج

١ 

 كنذل تيك جمان

 أ ماح نقيج نومو نرد رثخح شاحكسا

 ى نزين

 ءادل فرح

 00 نابش 1 تح ل اخ

 | ديح رسب بيب متن بابك نعد

 ران د4 بلقلا ةييح موس رس سد

 مم بيبد وبأ "5٠٠ بحابح

 اربح موا ساو نا ريح ت08 ربح

 توا معاد ادذ ١ رابح جربحو

 | رباح ج ربحي ٠ ريبحت ١" روبح
 لي ه١ ربح َج ةربح كى

 تر لرسبدح

 قبح

 ا ؤ

5 3 

 برد ةقبح قدح هاذ ةقيح قبح

 ١ كبح ج كابج
 مامرأ لك 0 لوبا 0 لباح

 موس رابح ضر ةفزع

 ج ةوبح ت04 ىبتحا سدد ابح

 1 ةهتويدح فقع مام 4 1

 زج ممونرس مسن (ال4 كتوبح

 ساد تحك

 سد متاح

 هه. تاقح سو تثحاسأ تح

 بءب ندد تيدادح

 مالسالا هع ٠١ هك مدا 0 جاج

 مو جاح اهرع

 رجتحا ٠5 ار رجب هيلعرج
 دن هرجك نالف ىر :هداع ةرج الا

 00 و هر
 سا رس لك س١ لاجأ ليج

 برو رمازع ١ هد مج مع رج

 0 يسن ا
 درع هد طاباس ماك هد» جاحت

 رنلإ ٠ 0ك نجاحا نك

 + ةاجاح ادخ ده ىّح معدد ادد جاحح

 مسد جاحأو جئاحأ َح ذيحأ

 برضت اذ: دادح مسا »دا طقحأ

 ننس دراب ىيدح ىف

 هل 1 كرر 1ك 1ك
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 همزع ١١ باح



 عال الا ع

| 

57 

 ا ؟ا|

5 
 بلإ بدنح بدنح

 زنج ما نالجأ جس فلج

0 5 2 2 

 نويبحع او: ملج مدح

 ه5 هدمللج متر 5٠ه دوجلج 0-5

 ظعنج رمد ناتمملدل

 فئنحج | سمر دا 0 ممربو ريسوو رينو ريس ااج

 ىنج | رن ةولح رسوو رمبسإ راو رس مد ىلشحا

 ا | 0 الج نبأ ما دا لج مدي واج

 مسرع جا مسرع اماجهج مجيو محب م

 وج | ١ ةج ريبزع“ موج رسسإم م م رمال

 بوج | ينزع“ جا خر
 | را 7

 ( 01 حوت و احاجبو احوو 2

 ظ ارث4 توجب رس تاداجب ِج ا

 جوج | ه.هولجل رت داق اوجد

 عج 0 هيلعو ّرمالا عج 0

 50 ظ تاعامجت َج ةعاجج مدرع سس مسدب4

 ظ ميلا عماج وبأ مورس

 ظ ةيلاهجب ىلاهي مع لماج ه4 لك

 روج | مل ليجك وبأ مخ

 زوج | ملا ناك
 | نجي ه0» نانج 4٠ جس ادرس نك

 | ١ قروب منو نجلا ربظ هل بلق مدد

 ا كا بنج سود مسا ةينجا ج بانج

 | ةدح لينح ج 8 دذينح

 شوج فنا عقل احونجح مج منج

 ظوج | مالظلا حاج هد حانج كس عاج

 عوج ا

 نوج

 رسم رم» ةزانج ا" ززج زتج

 سين "ا دراب سينجت هدد: سينجت

 1 ٠ قاقتشا

 بند ظاعنج
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 موب ىتجحت سو اينج ىنجي 1

 قاكح ج قع مسسءم ماو لل نجس ن١

 برعو رسبو

0 
 ١ ممدلا باجا ه» بوجي باج

 باجتسا نا“ سوس رس باجأ ةدا

 مينرتبال باوجت مسا هنم

 منع سرت سانجلا ممم حاجا حاج

 مرنم حاوج َج ةحاج

 4 5 مس ةدوج دوج داج

 ج داوج ٠ دو دوج ها دوج

 مس كيواجاو دايجاو دايج

 ه٠: ريجن راجأ ماه 0 بن راج

 اى ةزيج ةزوج مهد زاجكاسأ زاجأ

 ١ زاجم هاا زيجم مسد ممح ةزاجأ

 ا ل ف ةزماج اهد ةييزاجت

 /.. ةيراجملا ملغ بلل نرخ ةداو
 مدن ءازومل بكاوك

 عمال رهو شاج

 دنع ظاوج

 ١ اهيبدتب لكأت الو ةردل عوج

 نو نافوجالا



 5 مظعج

 حا 2 ٠١ ضيرقلا نود ضير لاح
 ا !15 عيب مج عرج َج ةعرج للد» حمحجح

 رم نرج

 ج هاه 3037 مرج مرجع ال0 مرجع

 نسم وج ال اما مارح

 0و

 لفج | نأرصح هزثا 7# نرج ج نارج

 الا“ دوعلا

 2 و

 0 3 مما م

 ا عرج ذعر | رجل ت رح

 ا لزج ةلازج لبزج اددلرب دل لزجأ

 ارحب لزاوج َج لروح 0 ظفللا

 نفي سسجت

 1 سا ةعمحج عاجتج عمكج
 5 ر 1

 بدرس ناو د4 فللأ دعج 44 8 دوعج

 0 رم.ب سرع انو لياعج ٍِ ةلاعج

 رو مرتب

 مرسم غل عج

 هدف هديل ا

 سد ريغج نا رفغج

 مات لاغجا ساس لفجما لفجت لفج
 لد مارس زوو ىلفح هوز راس سود

 سس ىلفحأ ليفجإ

 نوزع ءاسكأ ةنغج مدع ةئفحجل

 قجحاسا ىجا ةءافج وفجب افج

 ةوفج ءافج همن امه ىقاجت هرعب

 هال نجت وفجت

 بلجتسا بلتجا بلجا َبْلَج
 ٠١ بلاجي ج ةبلجت دس بيج مم

 ببلجت ن٠ رعوم رن» بايلج مس ورع

 يرن

 ا ءاسال رع ماجا مج

 او ديلجت ٠١ دولجت مدع ةدلج

 ةراظنلا ىلع ناه ه.* ةريغ دْلَج

 نس دولجلا رهظب رمي ام

 وا هوا ذولجإ

 ةزوالج جزاولج ةزولج مه زلج
 سد زولك امانه

 تالا سلكت ر فا سنت سلج | د4“ ةدعج ابا ىنكي بكذلا

 هدزع ]دلك ا را رد ىرظعج
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 مقاك1111 ؟1

 ااا

 نو
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 مارابج رباح

 امو رثابج ج ةريبج ماد رابج

 هوه سيج

 + ليل ةنبأ ٠00 لابجإ
 بن١٠ ىبتجا

 اوتجو ايدج ىتجو ونتج انج

 نورت ينج َج فاح ةرون

 برس اظوح ظح

 سو ةغكحح قح

 ٌةلغخ + لفاح ي ٌلغخحب لغجبت
 كولر

 0 مع هه ماحجإ ا باع 6

 )014 5 ريو تح ادرض نك كح

3 5 
 نادي دخل هزنإال ى للحح اننا للحل كالا

 سال“ نأد> جالا

 - >7 و

 كيل 7ك ثيحع شلت ابد بدحج

 مه َحدج

7< ِ 

 5 عدجح

 رس خلا حج 1

! 

-00 

 ند

 موب يم ىودجو 00 لسا لع

 برترب برج ىأو لح ىاعش تلقت

 بونت بادجح |" «عبدضب ٌبذج

 م ةبأذوج

 ع

 فرس هد رذوج

 نالدج ١4 ل نجا لدجا لج
52 

 رسب ل لح مورس مق

 مدح ةمدحج انام حن هدم مذدجا

 مما رمال رن“ ىذج حج ةوذج

 سدح مد ةريرج هيلع رج

 ةبرج 00 ءابرج ةالزرع رالرع بارج

 ليل

 هد ةموذردجح نا مانرجا

 كروم زمام رمش حا ةجأ انفاس ك2

 1ك حراوج 6-1 حراج

 ١ ةراعتسالا ديرجت مسن ديرح

 2 را و

 ننس اس نا 3 درجا مدت ةدرج
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 درك ار نأدرجالا نأ >يرج

 تهد درجتم هدم رعن»» موزع درجتام

 مرعب ةراغ دارخل ئأ ىردأ ام هد+

 ادد ةقدرجو قدرج

 هللا رتكاو هذبب نأ ذرج تقرغت

 منت كتيب ناذرج

 64 ةقذرجو قذرج

 ه4 زارج زرَج
 3 5مم

 مدوا ممرنب مان“ سرج انا0 سرج
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 اذ اه 4 08

 بأ

 ه'٠د ةموت

 0 ل
 د١ ىونم الا" ا* ىوت ىوت

 نير مرعس ممهرتأ
 را ع

 سرع حاتم ٠ اتأ

 اديان مب رايت

 باتا ٠15١| ميت

ٍِ 
 مبو نيت كازث هان

 ءاثلا فرح

 .: تارأقلا اب
 ما تابعت ينت معمل راه تيقتسأ ت تأ

 تف

 ١" هاروبتاو روبت
 موب طبخ

 ما“ ىبت ج نابت ىبت ج ةنبت
 يبون ومن جا ريو مييوربب اجن ريب 8

 هالزع ادد ١ث ةطظيرت ارتح ةدرت درت

 رمماب ع ءارت

 مهزت رغت نورت رغثتسا دات رغت

 د١٠ تافغت ج ةنغت

 تبرم بقثا ةباقتو ابوقت بقثي بقث
 ملا“ فيقت وبا 468 فقت

 هدب نالقتلا هد لاغتإ

 كما كتلكش 4 نالكت لكات لكت

 اي

 مس غلق

 هس بلاقم

 معرع تلاقَم

 مر داوفلا جولقم

 ننس ةلت حقنا حتت مل

 ت١٠ مامن ج ةمامث

 مت 1

 هدو ةلامت امد ةليمت لامتخ

 م“ نهتم 4 ع عاام حل زعم ىبمت

 0-1 ىت مالا مبو ىتقت دا عدل ىنت

 سب ىاقم ماس ةينت ١٠١ مع ىنكنا

 ه١ ىنكم موس نانتك بزعو مرعزع

 هرنع معد «ةيايووتو ابوت بوقي بات

 1 بوت 14“ باثتسا 1١90 بو باتا

 و

 ديس ىاروت زعم زععاب مود اما راقتسا

 ىأ روت ثا5ه نونج ىأروت ©
 هدا طقالا ىم ةعطق

 لوث رسوم مدر ماو سا“ لاقنأ مدا لوغت

 مدا ةليوك مير رسال

 دن اناوتخم وبأ
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 م كفوو
 مسن بضلا ماهبا ىرابخل

 رسنالاب سنت

 مم ةابم اللا ضابت بازع هزعد عاب

 تسيب ممول تيب تيب ا تايب

 ممرعا فد يصقلا

 مرع نا 0-5 هذا كيب ج ء) ديب

 نهزع خشب

 ه٠“ هجولا ضيبت الا ضايب ضيب

 ضايب مسا ضيب ت00 عسا ءاضيب

 نسححلأ 2012 قونالا ضيب 0 مكموي

 كا4 ةضور ىف ةضيب ىم

 كاا عيب 2٠١ هيلع هعابو

 سب خيبت

 س نايتسا ت5٠ سرع رس ناب هزدب جب

 ١ نايبت " نايب مد١ ةناب اس ىببت مهب

 سد ىببلا بارغ سا 2 ادح ىيب

 مه رأتا

5 
 مسو قمت قاتأ

 رو بابت . 3000 أ

 ماو ةمخام غدا ديا
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 يرح

ْ 7 

 ةبيرقم ه4 برت ج ةبرت 4 برت
 متحف بارتأ اع

 ىرشناب مجرتم

 ازعا 3

 هلا ا 5
 املا

 مما5 ةبعتم اهنا بعاتم ج بعتم

 باب

 ةلجكلا تسعت ١١ سعتأ كاز: هسعت

 /| اًسيعت كزعا كلك

 ازعل فت

 اهرع تفك
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 ببر زخلكت

 سرب ممم حيل دس ىكلات

 بس علت

 سام نالقم فلتنم

 ازعم ىلتتسا 3٠ لات امه ولت مبإ ىلاننت

 متاو عضوملا ىلا مت رمالا ىلع مت
 ممم ياق ج ةجهق دن مت ه٠ هيلا

 انو ىجمت

 "١ ةرومات رومات
 د١ ةيفونتو ةافونت
 مثاتم 5 ماتم مدد ماوتام مم مأوت

 م ماوتنم سينجح يور سرس
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 عيقب هل ءاعقب عقبأ عقب بنان رول مدن

 نول عاقب مارس غني ملا

 سرح اهزع لقأب ىم ايعأ “هد لقب

 مح ةّيكب كب
 مو انيكيت 55

 ه: ركاوب ٠ ةروكاب ركتبا ركب
 هده كركب نس ىنقدصا

 م6 كاوب ١١ ءاكب اكب »+ ىابت
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 ليلبت هع دلبلب ما اهرب نان

 لكل رن ةلالب رعد لالب انا“ لب هع

 مس هرعت لبالب ج ةليلب هزت لاجلب زم“

 سكر اهب مرن مُبت مل“ جتباو جلبا

 ميرا مرن يبا كيلي هب

 ه١ ثرحلب اع ب

 ىبجاكل ىب ةجرفلا ىا ةدلّبلا

 نإ

 رمل سلبا

 اد غلبم اع ةغلب غلبت

 ىبقلب >0 قوقعلا قلبالا 1:0 قلبا
 ه١ ىيقلا ونب ىا

 تمرس ماب عقلب

 قش كنيبو ىنيب لاملا عمو ةملبأ

 برسو خب الأ

 :٠ مجقلب م ةّينهلب هلب

 هرغ 5
 عرس راما لييأ ممل رعارس يلي رعب 1١4 ىليأ

 اع نب سود نافب اذءا نبأ

 نب
 قدنب

 ىنب
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 معرب

 سدو نب

 هس خقدنب كعارو 0

 هلشاي ىذي هر مسد دتارسماب ىنب

 هلها ىلع ىنب 204 هلشا ىلع ىنتباو

 ىنباو ةجاشل نبا سد“ ينيب ها مل

 نبأ اتا4 ضرالا نبأ اتم ليبسلا

 ازث١ ىسنأ نبأ طمد١ الج

 ع ب حزن 1 هالك 5 ناب رسرو عأب
 مدرع قع ع 1

 ةيحاو رسب رسام 0 ورع مسرح اسف سأب

 ميس رسل وب ج

 مس َحآب

 مدد روب
 هون موا د8 حايتأ هذ كا اعوب عاب

 ليوط هدد ةعبب عيب اركي ا رخل عاب

 رعايا ريرمرس عابلا ريصق عابلا

 بسب خوبت

 ةخا زوجملا لوب هرم لاب

 مان لوب

 دو ةشهوب هند ةابأ هيببو ةوبب ةأب
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 مسح وهب من قدا قب
 اه ةرمبب اه راهبا اريبار انسب

 اا راهب

 ظوهيبم هس س١٠ اظهب ظّهبي ظهب

 بربر س١ ظفهأب س١

 ماهبا ةاطقلا ماهبا ه ممهب ليل



 متب١ قيراباو ةقرابأ زماا

 ا شقارب وبأ مهد مسو ةشقرب شقرب

3 
 مهد شقرب نورس موو مرو

 كرا ذلو ال ىف كو اك برر رسال

 هاله راشعأ مرد ربوع ن١ مارجأ

 ا ةفرفهرب ةزعو ةهرب

 ١ ناهرب يَشرَب

 ةرب ١4 ىرابتو ةارابم ىراب هد ىَرب
 هوح ممم هاي سرع ىربنأ رع ةيأرب اس

 سوقلا تيطعاأ سا“ نايرابتملا دع“

 . بو اهبراب

 ربو مالزع ةزب كود مننا رتب و رد

 يا بع| ام© لزب هدم ١1٠ لزاب ١0 لربتسا
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 أ >2 5 2

 | كيف كروب سا> كروب هد كو مب

ٌ | رس مريم مج 2 مور مرجتو مرج  

 ند ا 600 ط
 | 6 سب سب ساسبيأ سوسن

 | سوسبلا برح 06 سباسب

1 
 هدحرطملاب ديعلا تيدح ءآم

 3 هد ىيلا طسب 5٠٠ه طسينأف هنم طسب

 ك4 ةقساب

 دو حسنا لل
 مسرع ةلمسب
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 ارضا نسب علسح

 7 سارع ةيشاشب 508 شب

 | ىلا رسب ج ةرسب هم. ةلخالا رسب

 َج ظراعتمب اد# مسح سي طلاب رتابت

 او ريشابت سن ريشي رس امشنب 7 ع
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 نا ا مك
 اا" ةريمصب ”"ربصب مرتع رصأب

 ه١: رصاوب

 هر: اًضب ضبي ضب

 خةعاضب ت0 ةعضايم عاضي رينا 4 عضي

 مرو عضيتسأ د

 بإعإ دا للنف ىم طا

 سرا ةحطب يناغ هدب

 ارككادلا شطب

 درتي لاطبا ج لل

 تاع ىطابت مرعب 4 ىنطبت سب ىطب

 ىيطب ه٠ ةنطي سب نطاب سم“ ٌنطب

 د“ ,ناطي ةالاع الع

 ببعرظبا ةراظب رظَب

 مهم ءآدعب ج كيعب كد“ 52 ا

 تدعب كعبأ رع كابا ند 0

 . محن

 دد ناقغي تاغب

 هد ٌرَعب رْعَشرْعَيَرعَ
 اد ضبغب

 كرو ها> ةقب
4 
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 هدد رقاب سوو ىراقب ةرقاب َرَقَبَرْعَب

 سوو رقبلاو رقشلا

 عقاوب ج ةعقاب ماتت عقتبأ َمَكَب
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 زوجي ةردياومي زردبي ردد وارديي ردب
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 هنتدجج نبأ هدزت زتا" داججس 0

 هدرع نيداججبلا وذ ٠
 هر 0 نم

 در 2 ءالربجلا مسرع

 سا لحجم

 4 حجحكجت ةحوبتح

 ١١ هغلظب هغتح نع ثحاابلاك

 هرب نأرسب ١٠ه ركبت

 كيلي خب 1 56 ب

 د

 ١١١ روخب راج رد

 هذا شخ

 ك1 صدي

 ا عاج ةاشلا عجب

 محا لضخ

 كال ةوضج

 سو قرد سد رمت رحب ه0[ رت

 كر َج ةرداب

 0 ةقانلا كعب مرسم عدبأ

 مرت عيد عدب | هل لجرلاب

 هردب لدبلا نورح

 عمم رسرعإ نب ج ةندب ماد َىَدَْب
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 َج غطى ب اسد وأدب هدهودكب
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 د

 درج

 بده رمالا ىق هل 1كب ددد تاودب

 دات هحبم ةهيدب هدب ةدَب
 ٠ برع خشأ دب

 ل ى ديب

 مه ةلذب لذبت "4 لوذب ج لذب

 0 ةيذب ىذب ءاذب ودبي 51

 رينز من ما ربا بد ]و اب رجل تررب

 هخربو م نوح سوس سرع رأي

 كم ةربم الزلل - هلااربو

 مك جما جورب ج جرم
 عمد خراب باو هوزن نب جمب رسل حرس

 دعت حارب اسرع حارب سند ةحرراب

 رسوب لانا جيرابت ج جيرجت ءاحرب

 ةليللا ميا ام سس ءافشل حم

 د4 ةحرابلاب

 درب همس قح هيلع ىل دّرِب »0 درب
 ج ةدارب سب هس دراب ١» مون ىأ

 دربم هفرت قالخأ 94 هرعح تادارب

 ا“ هيرب م6

 هرعس ه١ 4١ !ريرهت زرب دهزرب

 ها زارج هدد زرامم ساد زر ها١ زربت

 د زيربأ

 ع ىم ضرب ضارب نيب ضربت
 سام انا ضرب اذ ضرأب د١

 نزغلإ 507

 4١ عومت ةعارب عوج عرب
 ليقص فيس ىأ قيربا 14 قراب



 بنأ

 تنأ

 د اإ46© ل

 0 مهرمآ ازعرع ةرمأ اهرترمأ

 يريبوب نامسساو رامهيأ اذ ةروسصاتو

 مدد رمتؤم
 مع نورس لموم

 فالرسول ىبوم

 م دلأ ف 0

 اح ةالزع كنإ

 سب كب

 اني ن 7

 ناك مسد» دفق

 ىء# هذا بنأ

 رمل نايتنا

 مهرت عديحأ هديحكا

 سنأ

 فنا

 ىسنأ لمت اللد سنا انلاا 4 نمت
 ةمهنم د دلخ نس ازثخ سنا ىبا 2

 هد5 ساسبالا لبق سانيإلا م
 ذأ ةيطور لقالا ىف لالا
 فىنأ سبا. زير قونأ 5
 برر نمو ءآملا ف تساو ءامسلا ىف

 ضيب © قنا م قونأ ٠1م قّأت
 متت قونالا

 باب ءانأ ةانأ قافسا ارعس يأ .ىاي 0

 ةدا/ ملحق ني يبل بوأت
 0 دو) هال ها دوان ““« ادوا دوي دأا

 مةزت جراوأ

 رمال رمش اسوأ ل سلا

 لوا صدع هيلع لإ سس هيلا

 لآ سيرت مرت َُآ سبر لآم مهد لوأتو
 2 ىلوأ لوأ اغا تايلوا هال لجرلا

 رسصو أ

 نوأ

 ةوأ

 ىوأ

 ةيز

 بمزع نورس لأ كاوا لئاوأ ل

 بءاب هرعو مس مأوأ

 ان نأ

 مين ماوأ هوس سرع اهل

 ةاوام ةّيوام هيا ةيوأ ىواي هل ىوأ

 ءاويأ ىو كانا 3 هتيوأ / رج مرعب سرع

 مرت كراش مرد ايو هيلا ىوأ الع

 اه ةبفأ سدو رت باها

 لش د هالا لفاتم ببو لوهام لهآ

 هلهاب ىنب ه٠: علها ىلع لخ د 2: هلشهاب

 ,هليللاو كلها 4 هلها ىلع ىنبو

 موس ىسألاو كايإ رمرعد ايأ ةسع ىأ

 بايرن بوبي وبأ

 بد٠ كيبيات 5

 م)»> سييان 20 اسيا نحب سيا

 ممم سايا وبأ

 ميو مسا اضيأ ضيبي ل

 ه١ كيا ج ةكيا

 ديلي ةمعأ م 0

 ىم وه ىنيأ هاا كب 0 ىنيأ

 مسرع كلذ

 م ميا نورن زجرو ميسر كرت هيأ

 اا |
 ممل | سوب ساب

 ل١٠ تايب هون ١٠رع نا“ تاتنب 2٠١ تب
 5 كس
 6 ةلذنب ةننب
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 سفر كتارا 2 ةكيرأ
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 س٠ بالرطصأ

 مدرع لوصأ ١١١ ليصأ سنع لصضصا

 سنا ادخأ َج ةاشضأ
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 فقأ 0 فت نأ 204 ت1 ففأات 5 م دي 5 نياع
 نان 2 ا 0
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 د٠١ ةلوكأ سد ردك
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 سرا ل قلذياو قات

 هدا مملات هم ملأ

 0 ىلإ ىريرتت سوو سبوت موت يو ولاي الأ

 َج ةيلآ لآ اها ىلتيا مدم 2١ ةيلات

 ٠7١ ةيلا الف ةيظح الإ مين ١ ىلأوأ

 هللو ؟كتاقلا هلل هبرس هد ممهللا

 مام كوبا هلل ١١ ةرد

 ١ ىنع كيلا سمو كيلا كاذ

 هس نيدلا ىأ

 لأ ٠

 ةمأ هرعم رعاا مالا اند مثيأ 538 ل
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 ما ةزعو مامأو مومام مرنم مما مما

 كما كتلكتو كل ما ال سب نآرقلا

 مما ام ان

4 0 



 حاضيا نم اهحرشو ةيريركل تاماقملا هنمضتت ام تسرهف وهو

 لاقمالا ضعبو تاحالطصالا ريسفتو ةدرفملا ظافلالا

 فلالا فرح

 قفا ممتدد كباوا رسيرع 8و

 1 م00 قفرملا مظع ىا ةربإلا

 مسي طبإ سو طبات

 رو هل ةلابأ

 0 نوريت مر ا

 رجا | بجكلا وبا هت كوبا هلل د5 كل ابا دل
 1 وبا اذه انديز وبأ ها١ ةمالد وبأ هذا

 01 ةرم وبأ هألا ورع وبا هزت ملاظ ةرغص

 ا وبأ "٠ ميرم وبا دن٠ هوو سيلبأ ىأ

 ال١ ىبك وبا داتا كيدلا ىارذدنملا

 ل بود هب بأ

 1ك | يلع ةاّيأتو رمالا هيلع ىأ مدس ىأ

 متنا نعللا تيبا روس

 ريو نرسإم متأم

 ةواثأ اد“ قلوملا رمح ةاتارم ناو لإ

 2 سوو ْق] مهزع

 رسوب سم اراقيا ركآ سم تأ مها رك

 مدا | ةرتام ساو ةرشا تنم ماء رتاتسأ محا

 روثام امرت هاد« ريثا برس رثام َج

 كعب ارثا بلطإ ذل برع )مر فرس سرع

 برس انزع زل“ ع

 سب» هزع ىاتأ ب ةيغتا سو فّشأت

 تحن سا» لثوم ليثا ةلثأ اس١ لثأن

 ماد هنلتا

 مدد ارش لج سبب ل
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 سبد ىدحا دحا

 دخل هسا هب ثحلإ ه4 نم ككل

 مو دلخالا موج رييزتنربب ينل

 هاو راخم ما تايرخا

 سو ءاخلإ مات يان ٠0 ةيخاق َجأ

 بئذلا ما كوخا ٠0 خاوا ج ةيخآ

 خا بر هد ليللا ما كوخأ هد“

 همد كما ةتلئامل

 ةيدام نس بد] ا ابدا بداي بدأ

 اوو ات بدآم ج

 مكتجيب تنزل موو سو ميدأ اسد ْمْدأ

 مدان مكميدا ىف قيره



 ل نوس
 هلا 01 4111 كلا كم '...... :ةىحاو هرم الا اهقرطي مل#نا]و

 ةرماو العم ديز ىأ نوك نمضتت ةيبلحلاب نرعتو نوعبرالاو ةسداسلا ةماقملا م

 د ا ةفلتخم نونف ق داشنالاب ةرشعلا نايبصلا

 هترواحتو اًماح ديز ىلا نوك نمضتت ةيرجلاب فرعتو نوعيرالاو ةعباسلا ةماقملا م:

 هنأ ديز ىا نع ثراخل ةياور نيصتن ةيمارح لاب نرعتو نوعيرالاو ةنماقلا ةماقملا م6

 بما 20 هتنبا ىدفي نا هنم بلطو ماقف ةبيوتلا بلطي الجر ىأر

 ىصواأ خاش امل هبز ابأ نأ قمصضتتا ةيئاساسلاب نقرعتو نوعبرالاو ةعساتلا ةماقملا 4

 3012 1 ا 10 ةيدللأ ىم عفنا ةعانص ال ناب هنبا

 ا ىيز: ىأ ةيوت نمضتت ةيرصبلاب نرعتو نوسمتملل ةماقملا



 يبرر

 ريما

 ريل

 ردن

 رم

 ممرس

 رمرع

 رمد

 ل لوو
 ماعلا كلذ ىف حج ديز ابا نا نمضتت ةيلمرلاب نيعتو نوثلثلاو ةيداحل ةماقملا

 ع 5 0

 ةنامب ا.ميقف ماق كبيز ابأ نأ نمضنت ةيبرح اب نرعتو نوثلتلاو ةيناثلا ةماقملا

 تل ا 0 اًرغلم ةيهقف هلك

 اقو .ةوكل هب ةييزألابا "نأ نكصنت ةيشيلفتلاب نرعتو نوثلثلاو ةةلاثلا ةماقملا

 مرد دبر قل دلو 00 تثراحل نأ .نمنعتت د ةيدييرلاب نرعتو 2 ةعبار لأ ةماقملا

 ركرعرعإ 1 رولا كلخذب 0 دب اههجرخي ام

 مونت 1 ةضياقملاب كيز ىأ وعل .نمتصتت دن ةيطلملاب نرعتو نوتلتلاو ةسداسلا ةماقملا

 دنع ديز ىأ ةمصاخ نمضنت 0 نرعتو نوتلتلاو ةعباسلا ةماقلا

 رم ا م هفبعي نما نأ ىدي ىدضاقلا

 دنع ًيدكحم ديز ىأ لوك نييعتم ةيوركلاب نرعتو نوتلثلاو ةنماتلا ةماقملا

 ديز ىلا بوكر نمضتت ةيراكملاو ةينامعلاب نرعتو نوتلثلاو ةعساتلا ةماقملا

 ركود ا عل ا اهلج تعضو نا ىلا لماع ةيقر بتك هناو رحبلا

 ١ 000 دنع هتجوزو كلبدز أ م ةيريربتلاب نرعتو نوعبرالا ةماقملا

 رتب 7010 ص ا هنبا ىلع ديز وبا سانلا فطع فيكو اًيلاط هنبأ

 لع راثعللالا ىليز ىلا ءانقلا .نكضتم ةيتارحالاب قرعتو نوعيزالاو ةيئانلا ا

 ليز ايآ نأ نيضتت بيقلاو ركبلابو ةيودبلاب نرعتو نوعيرالاو ةتلاثلا كالا

 دبز ىأ ءاشنإ نمضتت ةيوعشلاو ةيزغللاب نرعتو نوعبرالاو ةخعبارلا ةماقملا

 000 4 دا 1 ا ا وحلا ىف ةديصقلا

 هتجوز عم كيز ىلل ةمصاخغ نمضنتت خنت ةيلمرلاب نرعتو نوعبرالاو ةسماخل ةماقملا
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 نا

 نوب

 مع

 مه

 مب

 را

 رك
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 ةلكسم ى هيلع وغلا تير ابآ نأ نيتعتت ةيصرفلاب قرغتو ةرشع ةسمانلل ةماقملا
 ا اهرس جرخاف ةيضرف

 دجنملا لها ىلع حيز ىا ءاقلا نمضنتت ةيبرغملب نرعتو ةرشع ةسداسلا ةماقملا
 00000 ل ا ةسكعنملا لداسملا

 اهلُوا نم ىرقت ىتلا ةلاسرلا نمضتت ةيرقهقلاب نرعتو ةرشع ةعباسلا ةماقملا
 00 0 ا ا و ا ل ع 0 ىمو

 ةراجزو 0 كيز 0 1 ضزات يع نرعتو ةرشع ةعساتلا ةماقملا
 0 ةيليفطلا تايانكلا هنبال ىتك فيكو هل هباحعأ

 ىتكو بيم ىيفكت دبز ىأ باط نمضتت ةيقراغلاب نرعتو نورشعلا ةماقملا
 د ل ا ا ا هركذ ىنع همالكب

 هل لد و اطعلو دو نأ نوك نيضتت ةيزارلاب قزعتو نورشعلاو ةيداكل ةماقللا
 0 ا ا ل ا ام ٍمّظلا نع ةاهني ريمالاب

 مرعب ىتباقكلا تيز ىا ليصفت نمضتت .ةيتارغلاب نرعتو نورشعلاو ةيناتلا ةماقملا

 لع ايعدم ةيز ىأ نوك نمضتت ةّيهرج لاب فنرعتو نورشعلاو ةثلاقلا ةماقملا

 نات ااا هرعش قرس هنأ هنبأ

 ديز ىبا ءاقلإ نّمضتت ةّيوحلاو ةّيعيطقلاب فرعتو نورشعلاو ةعبارلا ةماقملا
 0 ا ا وحلا لئاسم هباحعأ ىلع

 يوزن بايت 000 كيز ىأ ىرعت رن ديو ةنجرللا نرعتو نورشعلاو ةسماكل ةماقللا

 مل 11 د ا هسرف كيز ىأ للخاو

 كرو كلل للا ا ..ماتالا نه ةيرع ةيطخ بطخج

 ممر ملام ةخاو اولخملاب ناحل لها دز عا عورص فيكو ىناشلاب هيز



 لؤالا تسرهفلا

 ار ةقرو 22000 ًهظعأو كيبز ىأ :نوك نمضنت من اعنصلاب 0 لوالا ةماقلأ 01-7

 مل تاضارتعالاو تاهيبشتلا ىم نساك نمضتت ةيناولحلاب نرعتو ةيناتلا ةماقملا ٠

 رسل 1 همذو ايندلا ا 0 يطا هع ةيليقلاب نرعتو ةتلاقلا ةماقملا رس

 ارسرل ا تر ا * ف هر هامل «ا66) هي 4 فرع ةهرقا 0 ها151- 6-5-5 ةرهامرط يرد ه2 ل ل ةعيطقلاو

 هنم بلطي هنبأ باب ىلا كيز ىأ فوقو نمضتت ةيفوللأب نرعتو ةسماخل ةماعلا ©

 رح لب اصرخ سم نطل ل ا 0 تا ا و د 8 ' ظل هتبواكو ىرقلا

 ةمجم ةل6 ايف ىلا ةلاسرلا نّمضتت ءافيخلابو ةيغارملاب قرعتو ةسداسلا ةماتلا

 هتداق هتارمأ نأو ديز ىبا ياعت نمضنت هد ية يسرتلا فقرعتو ةعباسلا ةماقملا ٠

 الا 5010 ور و ا ةبونكملا عاقرلا عببي وشو

 م ةربإلاوالبملا ىف هنياو حيز ىأ .ةمصاخم نّيصتت ةّيرعماب نرعتو ةنهاثلا ا

 هناو هتارمأ عم كيز ىلا ةمصاخن نمضنت ةيردنكسالاب نرعتو ةعسانلا ةماقملا د

 ٠١ :هني) لقق هنا هنيا ىلع تيز ىلا ىوعد .نّمضتت ةيبحرلاب نرعتو ةرشاعلا ةفاقلا
 110 0 0 ىأ ىف 0 0 نرعتو 2 ةخيداتل ةماقملا ١

 11 ا م ممانملاب 56 ا ةلفاقلا رفغخ هناو

 هعمو اًيذكم ديز ىأ نوك نمصتت ةيذادغبلاب نرعتو ةرشع ةثلاثلا ةماقملا رس -

 مهنباو ديز نأ نوك نّمضتت ةّيكملاو ةّيراجناب نرعتو ةرشع ةعبارلا ةماقملا ٠
 0 ا ادار ]دقو .علحار اذه بلطي نادك
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